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1. Pedagógiai folyamatok  

1.1. Beszámoló az éves munkaterv, intézkedési tervek megvalósításáról 

A Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola a 2021/2022-es tanévre szóló munkatervét részben 

sikeresen teljesítette.  

Iskolai munkánkat a járványhelyzet ismételten megnehezítette. 2021. november 15-ig 

eseményeinket élőben szerveztük, ezt követően iskolánk központi hangversenyeit kizárólag online 

tartottuk meg, a munkaközösségek által szervezett események pedig vagy elmaradtak, vagy szintén 

online kerültek megszervezésre. Különösen nehéz volt a pedagógusok kötelező oltásának 

elrendelése miatt a tantárgyfelosztás év közbeni többszöri módosítása, a kieső pedagógusok (4 fő) 

helyettesítése. Nyilvános hangversenyeket, előadásokat csak 2022. március 11-től szervezhettünk.  

Munkatervünkben egyik kiemelt feladatunk volt a tanfelügyeleti ellenőrzésre való felkészülés. 

Az intézmény és az intézményvezető – többszöri időpont-módosítás után – bekerült a 2022. évi 

országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervbe. A vezető tanfelügyeleti ellenőrzése 2022. április 

21-én zajlott le.  

Szintén kiemelt feladatunk volt az intézményben zajló önértékelési feladatok ellátása. Az 

intézményi önértékelés első 5 éves ciklusa 2021. augusztus 31-vel lejárt, így elkészült a 2021-2026 

közötti évekre vonatkozó intézményi önértékelési program, amelyet a nevelőtestület a tanévnyitó 

értekezleten fogadott el. Az intézményi önértékelési programhoz kapcsolódóan elkészítettük az idei 

tanévre szóló Éves Önértékelési Tervet, amelynek értelmében az idei tanévben 3 fő pedagógus 

önértékelése zajlott le. A tavaly elkészült 5 évre szóló intézkedési terv alapján az idei tanévben a 

környezeti nevelés és fenntartható fejlődés fogalmainak megismerésére fordítottunk gondot, a 

statisztikai adatok részletesebb elemzése és az egyenletes munkaterhelés feltételeinek megteremtése 

mellett. Az intézményi önértékelés részeként az évente vizsgálandó területekhez kapcsolódó 

elvárások értékelése a beszámoló 4. sz. mellékletében olvasható. 

Kiemelten figyeltünk a minősítésekre. A 2022. évi minősítési tervbe 6 fő pedagógus került be (1 

fő gyakornok és 5 fő Ped. I. besorolású). 2 fő pedagógus az ősz folyamán egyéni kérelmet adott be 

az Oktatási Hivatal felé a 2022. évi minősítési eljárásának törlésére, amelyet a hivatal el is fogadott.  

4 fő pedagógus sikeresen feltöltötte a megadott határidőre portfólióját. A tanév végére 3 fő 

minősítési eljárása történt meg. 

Gondot fordítottunk pedagógusaink akkreditált és nem akkreditált továbbképzésben való 

részvételére, támogattuk a továbbképzési tervben szereplő pedagógusok továbbképzésének 

teljesítését, belső előadásokat szerveztünk. Adatvédelmi tisztviselőnk részt vett adatvédelmi 

továbbképzésen. 

Ebben a tanévben is kizárólag az E-Kréta naplót használtuk. Az idei tanévben különös gondot 

fordítottunk arra, hogy a pedagógusok megismerjék a tanmenetek fel- ill. letöltését. A következő 

tanévben a munkaidőnyilvántartásra kell nagyobb gondot fordítanunk. 

A pedagógiai programunkban megfogalmazott pedagógiai alapelvek és értékek mentén folyt 

oktatásunk, amely a munkaközösségi munkatervekben és a személyre szóló tanmenetekben is 

megjelent. A továbbiakban is támogattuk és szorgalmaztuk a tavalyi évben kialakított egységes 

digitális platform használatát, a zenei digitális tananyagcsomag bővítését. Egyik speciális képzési 

kínálatunkat,  Zenei munkaképesség-gondozás tantárgyi foglalkozásainkat 3 csoportban az idei 

tanévtől két szakvizsgázott pedagógus irányította. Kísérleti jelleggel nemcsak az iskolaközpontban, 

hanem a Kőrösi iskola kihelyezett tagozatán is folyt foglalkozás zenei előképző keretében. 

Hagyományos hangversenyeinket részben jelenléttel, részben online tudtuk megtartani: Zene 

világnapi hangverseny, Őszi Művész-tanári hangverseny, B-tagozatosok hangversenye, Karácsonyi 

hangverseny, Lukin László Emlékhangverseny, „Hajnaltól pirkadatig” c. ismeretterjesztő előadás, 

farsang, Tavaszi művész-tanári hangverseny, Zenekarok, együttesek hangversenye. További 

programjaink közül kiemelkedtek kizárólag tanulóink körében meghirdetett tanulmányi 

versenyeink. A Lukin Csalogánya Népdaléneklési Fesztiválon összesen 52 tanuló, a Vonós 

versenyen összesen 25 tanuló vett részt. Az online megtartott Regionális Gordonkaversenyünkre  

18 diák küldött be zenei felvételeket, hogy a neves szakmai zsűri értékelje és díjazza produkcióikat. 
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Külön öröm volt számunkra, hogy a Csuka Zoltán Könyvtárral közösen ismételten 

megszervezhettük Tavaszi hangszerbemutató sorozatunkat, ahol óvodás és kisiskolás korú 

gyermekeknek mutathattuk be a hangszerek világát. Az esemény szorosan kapcsolódott Nyílt 

Napunkhoz és a felvételi meghallgatásunkhoz. Szívesen csatlakoztunk a „Lélekhíd” országos zenei 

mozgalomhoz is, a Kárpátalján élők megsegítésére. Részt vettünk a Sóskúton rendezett Művészeti 

Iskolák találkozóján. 

Különös gonddal kezeljük továbbra is iskolánk humán erőforrásának fejlesztését. Az idei évben 

is megrendeztük Zenepedagógiai Szakmai Projekthetünket, ahol munkaközösségeink meghívott 

előadókkal szakmai műhely keretében aktuális kérdésekről értekeztek. 

A munkaközösség-vezetők bevonásával felállítottunk egy új pedagógus-ösztönzőrendszert. Ez a 

– már gyakorlatban mérhető, bizonyítható és értékelhető – minősítési rendszer alapot adhat a 

pedagógusok év végi jutalmazásához. A vezetői tanfelügyeleti értékelés eredményeképpen kísérleti 

jelleggel év végére felállítottunk egy pedagógiai értékelési szempontrendszert. Iskolánk tavaly 

elfogadott, a pedagógusokra vonatkozó Gyakornoki szabályzata alapján indult el az idei tanévi 

mentori programunk. 

Az idei tanévben a szülőkkel való kapcsolattartás erősítése érdekében folytattuk online Szülői 

Hírlevelünket, amely 3 számban jelent meg.  
 

1.2. Beszámoló az intézmény alapdokumentumainak módosításáról 

Az idei tanévben alapdokumentumainkat nem módosítottuk. A munkatervben szereplő pedagógiai 

programunk módosítását és annak elfogadását a következő tanévre halasztjuk. Oktatásunkat 

szeretnénk bővíteni elektroakusztikus és jazz-zene tanszakokkal. Várjuk ez ügyben a szakmai 

alapdokumentumunk módosító javaslatának elfogadását. 

 
1.3. Beszámoló az országos kompetencia- és nyelvi mérésre történő készülésről 

Intézményünk nem érintett az országos kompetenciamérésben. 

 

2. A személyiség- és közösségfejlesztés  

2.1. Gyermekvédelmi munka 

2.1.1.  A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői 

Az intézmény vezetése a tanulók szociális hátteréről az év eleji térítési-, tandíjbefizetések 

előirányzatának megállapításához szükséges szülői nyilatkozatok és kérvények alapján nyer 

elsősorban információkat. A kedvezményes térítési díjat igénybevevők száma: 3 fő. Ingyenes 

oktatásban részesülők száma: 15 fő.  

Szaktanáraink a foglalkozások során ismerik meg tanítványaik életkörülményeit. Mivel iskolánk 

szolgáltatásai díjfizetés ellenében vehetők igénybe, főként a magasabban iskolázott szülők 

gyermekei járnak hozzánk. Az idei tanévben hátrányos és halmozottan hátrányos tanulónk nem volt. 

Veszélyeztetett diákról nem tudtunk. 

A KIR személyi nyilvántartás adatai alapján az SNI-s tanulók száma 16 fő, a BTMN-es tanulók 

száma 18 fő volt. Azonban ennél jóval több növendéknél érezhető tanulási probléma. 

 

2.1.2.  Kedvezményes/ingyenes szolgáltatások alakulása 

Kedvezményes és/vagy ingyenes oktatás (térítési- és tandíj) adatait lásd az előző pontban. Iskolánk 

kottatára egész évben ingyenesen áll tanulóink rendelkezésére.  

 

2.1.3.  Családok, tanulók problémái, deviancia a közösségben 

Egyre inkább problémát okoz a tanulók leterheltsége. Mivel zenepedagógiai oktatásunk délutáni 

idősávban zajlik, igen nehéz a hangszeres egyéni órarendek kialakítása a tanév elején, hogy ne 

ütközzön a tanulók más elfoglaltságával. 

Iskolánkban a súlyos, deviáns magatartásformákat nem tapasztaljuk. 

 



Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola OM 039974 – Akkreditált Kiváló Tehetségpont 
ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 

2021-2022 
 

 5 

2.1.4.  Legjellemzőbb magatartási problémák 

Iskolánkban nem általánosíthatók magatartási problémák. 

 

2.1.5.  Az intézmény prevenciós munkája 

A művészeti iskolák tevékenysége a zeneoktatás mellett a deviáns magatartásformák kialakulásának 

és a deviáns cselekvéseknek egyik leghatékonyabb megelőzési lehetősége. A szabadidő zeneiskolai 

foglalkozásokon való eltöltésével csökken a gyermekek deviáns cselekvésekre felhasználható ideje. 

 

2.1.6. Szegregáció kialakulásának elkerülése érdekében tett intézkedések 

Mivel intézményünkben nincs hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, ilyen 

intézkedésekre nincs szükség. 

 

2.2. Az SNI ellátás a tanévben 

A gyermekek körében a továbbiakban is van sajátos nevelési igényű, illetve tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő. E gyermekek zenetanulását segítve pedagógiai módszertani eszköztárunk 

bővítésére továbbra is nagy igény mutatkozik, hiszen jórészt ösztönösen fordulunk feléjük. Külön 

csoportos felzárkóztató elméletórákat szerveztünk az SNI-s gyermekek számára.  Az Érdi Móra 

Ferenc Általános Iskola és EGYMI-ben speciális helyi tanterv alapján részesülnek furulya- és 

szolfézsoktatásban a csak szegregáltan oktatható sajátos nevelési igényű tanulóink. 

 

2.3. Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei  

Az iskolaközösséget érintő kiemelt rendezvényeink voltak: Zene világnapi Hangverseny, Őszi 

Művész-tanári hangverseny, B-tagozatos növendékek hangversenye (online), Karácsonyi 

hangverseny (online), Lukin László Emlékhangverseny (online), „Hajnaltól pirkadatig” 

ismeretterjesztő előadás (PPT bemutató), Zenés farsangi mulatság (online), Regionális 

Gordonkaverseny (online), Tavaszi Művész-tanári Hangverseny, Együttesek, zenekarok 

hangversenye. 

 

2.4. Az intézmény tanórán kívüli (szabadidős) tevékenysége 

A tanórákon kívül egyéb eseményekre is elvisszük tanulóinkat, melyek részletesen a 3. sz. 

Eseménynaptár mellékletben olvashatók. Ezek közül kiemelkednek: 

 Pengő-Bögöthy Duó – Fókuszban a nagybőgő – ismeretterjesztő előadás – október 

 Fúvós tanszak koncertlátogatása a MÜPA-ban – október 

 Szecsődi Ferenc előadása „A világhírű „Hubay” hegedűiskola titka” címmel – április 

 Fúvós tanszak hangversenylátogatása a Zeneakadémián – május 

 

2.5. A tantestület szakmai és közösségi rendezvényei  

 Fúvós tanszak – furulya szakmai nap – október 

 Fúvós tanszak – Kezdők hangversenye – október, november 

 Gitáros szakmai találkozó – október 

 Vonós tanszaki hangverseny – november 

 Online zongora tanszaki hangverseny – január 

 Lukin Zenepedagógiai Projekthét – február 

 Lukin Csalogánya Népdaléneklési Fesztivál – március 

 Fúvós tanszak hangversenye – március, április 

 Vegyes (ének) tanszaki hangverseny – március, április 

  „Táncoló billentyűk” Zongorafesztivál – április 

 Hangszerbemutató és -simogató hangversenyek – április 

 Vonós házi verseny – május  
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3. Eredmények 

3.1. Kompetenciamérések eredményei, feladatok pontos meghatározása a következő tanévre 

Iskolánk nem érintett a kompetenciamérésekben. 

 

3.2. Tanév végi eredmények 

Iskolánk pedagógiai programjának egyik kiemelt célja a tanulás-tanítás eredményessége. Tanulóink 

év végi tanulmányi átlaga: 4,9. Tanév végi további eredményeink a beszámoló 1. sz. mellékletében 

olvashatók. 

 

3.3. Versenyeredmények (országos, megyei, tankerületi, települési szint) 

A 2. sz. mellékletben – „Versenyeredmények összesítő táblázata 2021/2022” – olvasható 

eredményeket értük el. Az idei tanévben is nemzetközi, országos, megyei és regionális versenyeken 

vettünk részt.  

 

3.4. Továbbtanulási mutatók  

E tanévben 1 fő harmonika és 1 fő ütőhangszeres főtárgyas tanuló tett középfokú zenei intézménybe 

sikeres felvételi vizsgát.  

3.5. Vizsgaeredmények 

A művészeti alap/záróvizsgázó diákjaink száma az 1. sz. mellékletben olvasható.  

Az idei tanévben valamennyi tanszakon már élőben tudtuk megszervezni az év végi 

vizsgabeszámolót. 

Zongora munkaközösség: Az év végi vizsgán minden tanuló igyekezett képességeinek legjavát 

megmutatni.  

Az átlagos képességű tanulók többsége az előírt követelményeknek megfelelően teljesítettek. 

Kiemelkedő területeik voltak: helyes test – és kéztartás, helyes ritmus és tempó, memória, 

megfelelő karakterek és  dinamika. Fejlesztendő területek: hangminőség – hangszerkezelés, az 

otthoni gyakorlás növelése.  

A B-tagozat és tehetséges tanulók vizsgája: Kiemelkedő területek: technikai felkészültség, 

hangminőség, billentés, előadásmód, a zenei stílus és előadásmód megvalósítása, az elvégzett 

tananyag mennyisége. A tehetséges tanulók közül többségében alapvizsgázók és záróvizsgázók 

voltak. Élmény volt hallgatni ezeknek a tanulóknak az előadását. Néhány alacsonyabb évfolyamos 

tanulónál, életkoránál vagy évfolyamánál jóval magasabb szintű darabokat hallhattunk a vizsgán, 

egészen jó előadásban. Fejlesztési javaslatok: alapozó technikai feladatok, hangszerkezelés, zenei 

stílusok megismerése. Tanszakunkon egy tanuló tanul B-tagozaton. Vizsgaprodukcióját a pontos 

technikai megvalósításra-előadásra való törekvés jellemezte. A vizsgabizottság javaslatai a további 

fejlődéshez: a hangminőség fejlesztése, gondolatok-érzelmek kifejezése. 

A tanulási problémákkal küzdő tanulók vizsgateljesítménye változó volt. Közülük néhányan 

meglepően jól vizsgáztak. Többségüknél észrevehető volt a képességek hiányossága, az 

alacsonyabb szintű tudás. Közülük azok a tanulók a kiemelkedők, akiknek előadása leginkább 

közelít egy átlagos tanuló előadásához. Többségük igyekezett rendezett ritmusban, megfelelő 

tempóban játszani. Néhány tanulónál memóriaproblémák és stressz miatt az előadás kissé szétesett. 

A leglényegesebb fejlesztési területek: kottaolvasás, memória, metrumtartás, ujjrendek betartása, 

ujjvégérzet fejlesztése, mozgásérzékelés-fejlesztés, ritmusfejlesztés, hallásfejlesztés, stresszoldás, 

az otthoni gyakorlás növelése. 

SNI, BTMN, autizmussal küzdő növendékek: Ezeknek a tanulóknak, képességükhöz mérten jól 

sikerült az év végi beszámolója. Mindenki el tudta játszani a műsorát. Voltak zeneileg kiemelkedő 

előadások is. A leglényegesebb fejlesztési területek: memória, kottaolvasás, metrumtartás, ujjrendek 

betartása, ujjvégérzet fejlesztése, mozgásérzékelés fejlesztése, ritmusfejlesztés, hallásfejlesztés, 

stresszoldás, az órai munka hatékonyságának növelése, koncentrációfejlesztés, az otthoni gyakorlás 

növelése. A zongora tanszak tanulóinak kb. 25%-a tanulási problémákkal küzd; vagy SNI-s, 
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BTMN-es, vagy autista. Tanszakunkon három kollégánál aránytalanul nagy létszámú ezeknek a 

tanulóknak az aránya.  

Vonós munkaközösség: A helyi tantervben megírt követelményeket diákjaik nagy százalékban 

teljesítették, képességeikhez méltóan játszottak.  A gyermekek leterheltsége miatt nem mindenki 

játszott kívülről. A memória fejlesztése céljaik között szerepel, de nem erőltetik azt, hogy 

valamennyi darabot fejből szólaltassák meg. Fontosabbnak tartják azt, hogy magabiztosabban adják 

elő a darabot, mint bizonytalankodjanak a hangokban. 1-2 növendéknél nem sikerült az 

osztályuknál elvárt szintet teljesíteni vagy a sok hiányzás, betegség, időkiesés, vagy a gyengébb 

képessége miatt. Alapvizsgát 6 tanulójuk tett. B-tagozatos tanulóik egészséges, tiszta hangon 

játszottak, felkészültségük megfelelő volt. Néhányuknál a dinamikai elődásmódot még lehetne 

fokozni. 

Fúvós munkaközösség: A helyi tantervben előírt vizsgakövetelményrendszert általában 

túlteljesítették a növendékek, sokszor skálát is játszottak. Több tanárnál azonban a helyi tantervben 

található évfolyamkövetelményeknél nem szereplő kamaraműveket adtak elő a növendékek. Ez a 

helyi tanterv újragondolását vetíti elő. Egy kollégánál a gyermekek nem játszottak etűdöt a vizsgán, 

illetve a furulyások germán rendszerű furulyán játszottak.  A következő tanévtől az etűd vizsga 

különválasztása célszerű lenne. A vizsgák jó hangulatban zajlottak, azonban egy vizsgánál szakmai 

vita alakult ki a B-tagozatra jelentkező növendékek esetében. Érezhető volt az izgalom a tanulóknál, 

a tanulók elszoktak a színpadi jelenléttől és a vizsgaszituációtól. Voltak tévesztések, 

memóriazavarok, néha kisebb megállások. Visszatérő hibáknak számítottak a ritmushibák, 

furulyásoknál a hangindítás hiánya, a rézfúvós hangszeren játszó tanulóknál az orron vett 

levegővételek. Az SNI, BTMN-es tanulók a vizsgákon a képességeikhez mérten játszottak. Egy 

növendék esetében kétessé vált a hangszertanulás sikeressége. 

Vegyes munkaközösség: Ütő tanszakon a növendékek a képességeik és egyéni haladási tempójuk 

függvényében különböző mértékben tudtak megfelelni a tantervi követelményeknek. A technikai 

felkészültség és hangszerkezelés a növendékek döntő többségénél megfelelő szintű volt. A kellően 

kifejező, szuggesztív zenei interpretációt és a különböző dinamikai tartományok árnyalt használatát 

a növendékek   jelentős részénél még fejlesztendő területként jellemezhetjük. A tanulók precizitása, 

ritmikai pontossága, tanulásuk kottahűsége, zenei memóriája átlagban a koruknak megfelelő. 

Néhány növendék még tempótartási problémákkal küzd. Az utóbbi évek kevés szereplési 

lehetőségéhez képest a vizsgázók jól tudták kezelni a helyzetet, senkinek nem befolyásolta 

jelentősebben a teljesítményét a lámpaláz. A speciális technikai elemeket, és a több verővel való 

játékot a nagyok használják. Az árnyalt dinamikák alkalmazása nehéz az ütőhangszereken, de a 

növendékek törekednek erre. A gitár tanszakon a helyi tantervben meghatározott év végi vizsga 

anyagát változóan sikerült teljesíteni, figyelembe véve a növendékek jelenlegi tudásszintjét, 

technikai felkészültségüket. A pandémia időszakában lévő oktatási nehézségek sajnos kihatottak a 

növendékek nagy részére, sokat küzdöttek a helyes test-és hangszertartással. Több növendéknél 

problémát jelentett a tempó tartása. A harmonika tanszakon a növendékek vizsgaanyaga illeszkedett 

a helyi tantervhez. Kiválóan teljesítettek, ami az egész éves munkájukban is tükröződik a számtalan 

szereplés, és versenyen való megmérettetés során. Lenyűgöző és szakmailag meggyőző 

billentéstechnikával és árnyalt dinamikával játszottak, helyesen alkalmazták a váltott kéz 

dallamvezetését. A magánének tanszakon a vizsga anyagának összeállítása megfelelt a helyi tanterv 

követelményeinek. Minden növendék a saját életkorának, biológiai, érzelmi fejlettségi szintjének 

megfelelően alkalmazta az évben tanult énektechnikai sajátosságokat. A fiatalabb korosztály 

kevésbé tudta kontrollálni izgalmi állapotát, ez a rossz helyen történő levegővételekben mutatkozott 

meg. Az énekléstechnikai alapsajátosságokat helyesen alkalmazták: tiszta intonáció, helyes 

testtartás, szép, érthető, tagolt szövegmondás. Kiemelkedő volt a növendékek zenei összhangja a 

korrepetitorral.  

Zeneismeret munkaközösség: Az Előképző osztályokban a tanulók ügyesen tájékozódnak az ABC-

s nevek világában, szépen, tisztán énekelnek, ritmusérzékük kiváló. A ZMG-s mozgásos órákra 

nagy örömmel járnak a gyerekek mindkét kolleganőnél.  Az 1. évfolyam tanulói ügyesen 
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megoldották a teszt feladatait, nem tűnt nehéznek ez a feladatsor, ez jól látszik a 4,8-as 

átlageredmény alapján. Ennek a korosztálynak még nehézséget okoz, hogy két rendszerben is kell 

egyszerre gondolkodni (szolmizáció, ABC-s nevek), ezért ezekre szeretnének a jövőben nagyobb 

hangsúlyt helyezni. A hangközök és hangnemek tudatosítása a továbbiakban is szükséges, a 

basszuskulcs olvasása is nehézséget okozott. A 2. évfolyam tanulóinak dolgozatai átlagban 4,2 re 

sikerültek. A ritmusfeladat, a hármashangzatok felismerése sikeres volt, fejlesztendő területek közé 

sorolandó a népdalok elemzése, a ritmusdiktálás. A 3. évfolyam tanulóinak írásbeli tesztje átlagban 

4-es osztályzatú lett. A ritmusfeladat könnyűnek bizonyult, de a hangköz- és hármashangzat-feladat 

nehéz volt, ezért ezt a jövőben többet kell gyakorolni.  Az idei tanévben 43 tanuló tett szolfézs 

alapvizsgát. A tanulók a népdalokat és a műdalokat évközben felmondták. A dolgozatban kissé 

nehéznek tűntek a hangnemekkel kapcsolatos kérdések. A hangközöket ügyesen felismerték és 

felépítették, de a hármashangzat- és négyeshangzat-feladatok már nehezek voltak. A funkciós 

feladatokat többen nem értették, itt segítséget kellett adnunk a gyerekeknek.  Sikeres Zeneirodalom 

záróvizsgát 5 fő tanuló tett.  

 

3.6. Elismerések  

2021-ben elért kiváló eredményei alapján 2 fő felterjesztett tanulónk – 1 fő fuvola, 1 fő gordonka – 

Érd Kiváló Diákja emlékéremben részesült. 

Lukin Év Tanulója lett a munkaközösség-vezetők javaslata alapján 8 fő tanulónk.  

Lukin aranyéremben és intézményvezetői dicséretben részesült versenyeredményei alapján: 22 fő 

tanuló + fúvósegyüttes diákjai. A vonószenekar, a fúvószenekar és az énekkar megválasztotta az Év 

Tagját.  Az elismerésért járó érmeket és szobrokat az iskola alapítványa által biztosított összegből 

készíttettük. 

Az Év Tanára címre az új ösztönzőrendszer alapján a legtöbb felterjesztést 5 fő kapott. Az iskoláért 

végzett tevékenysége miatt intézményvezetői elismerésben részesült 4 fő. 1 fő intézményvezetői 

dicséretben részesült. 

„Bonis Bona - a nemzet tehetségeiért" díj elnyerésére 1 fő pedagógust jelölt az intézményvezető. 

 

3.7. Lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók, kimaradók, lemaradók) 

Az év közben kimaradt tanulók számadatai az 1. sz. mellékletben olvashatók. 

 

3.8. Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés  

A hangszeres oktatás munkaformája a tanulóval való egyéni foglalkozás, mely során a személyes 

tulajdonságok, képességek által meghatározott igények figyelembe vételével folyhat az oktatás. Az 

egyéni fejlesztés valamennyi tanulónk számára biztosított. 

 

Tehetséggondozás 

Tehetséges „B-tagozatos” tanulóink képzésére mindig kiemelt gondot fordítunk. Az idei tanévben is 

tehetséggondozásra további külön foglalkozásokat biztosítottunk. „B-tagozatos” növendékeink 

emelt szintű tanterv szerint tanultak és számukra kialakított vizsgarendszerben számoltak be 

félévkor és év végén tudásukról. Tehetséggondozásunk további területe a hangversenyekre, 

versenyekre való felkészítés és szereplés, amelyeken tanítványaink az idei tanévben online vagy 

személyesen vettek részt. 2 fő zenei pályára készülő tanítványunk magas színvonalú felkészítés 

eredményeként sikeres felvételi vizsgát tett. 

 

A hátrányos helyzetű tanulók fejlesztése, felzárkóztatás 
Az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben 

történő furulya-szolfézsoktatás az idei tanévben is eredményesen működött.  

Kevésbé ügyes tanulóinkat pedagógusaink a tanítási órák mellett felzárkóztató foglalkozáson 

fejlesztették. Ezen kívül az SNI-s tanulók részére az idei tanévben is elméleti felzárkóztató 

csoportot indítottunk. A pedagógiai programunk értelmében az integrálható sajátos nevelési igényű 
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tanulók egyéni hangszeres oktatása a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

megállapított fogyatékossághoz, adottsághoz igazodó, egyénre szabott fejlesztő program alapján 

folyt.  

 

Korai fejlesztés  

A hat év alatti korosztály számára meghirdetett foglalkozásoknak is lehetőséget biztosítottunk. Az 

idei tanévben 1 „zeneovis” (4 éves kortól) és 2 „zenebölcsis” (1-4 kor) csoportot irányított egy 

kolléganőnk.  

 

3.9. A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, következtetések levonása, feladatok 

meghatározása a 2022/2023-as tanévre  

1. sz. melléklet   

 

STATISZTIKAI ADATOK 

a-b-c) A tanulólétszám alakulása évfolyamonként, tanév közben kimaradt tanulók 

Intézményünkben a tanulók önkéntes jelentkezés alapján vesznek részt az oktatásban. Az 

összlétszám a 2017/2018-as tanévben csökkent, azóta 500 fő körül mozog. Az év közben kimaradt 

tanulók aránya 5-6%. Ebben a tanévben 5,4%. Az emelkedés oka közé számíthatjuk azt, hogy az 

idei tanévben a pedagógusok kötelező oltása miatt nagyon sok tanárváltás volt. 

Az elmúlt 5 év adatai: 

Tanév Összlétszám 

Kimaradt 

tanulók 

száma 

Kimaradt 

tanulók 

aránya 

2017/2018 490 23 5% 

2018/2019 500 24 5% 

2019/2020 507 30 6% 

2020/2021 501 23 4,5% 

2021/2022 528 29 5,4% 

 

d és g) Két tantárgyat tanulók száma, a heti 6 tanórát, illetve a heti 300 percet meghaladó 

foglalkozásokat igénybe vevők száma, tandíjasok száma 

Továbbtanulni szándékozó tanítványaink számára a felvételi évében kötelezően biztosítjuk második 

hangszerként heti 1x30 perces időkeretben a zongora hangszer tanulását, egyéb esetekben lehetőség 

szerint. A 2. hangszeresek száma 19 fő. Ez az elmúlt évekhez képest emelkedést mutat. 

 

Tanév 
Tanulók 

száma/fő 

Össz. 

tanuló 

aránya 

2017/2018 15 3% 

2018/2019 14 2,8% 

2019/2020 14 2,7% 

2020/2021 17 3,3 % 

2021/2022 19 3,5% 
 

Két-tantárgyas és heti 6 órát meghaladó oktatásban részt vett tanulónk ebben a tanévben sem volt.  

 

e) Az elméleti csoportok száma, átlaglétszáma 

 Kötelező elméleti csoportok száma: 43 

 Ebből 2-3-4 évfolyamból összevont csoport: 13  
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 Átlaglétszám:10,72 tanuló/csoport 

 

Az idei tanévben az előző tanévhez képest 1 csoporttal kevesebb indult. Így összevont évfolyamú 

elméletcsoportok is működtek (30%). Ez szakmailag – mint mindig – igen nehéz helyzet elé 

állította elmélettanárainkat. 

 

f) A kamaracsoportok, zenekarok száma, összlétszáma 

Iskolánkban a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink között a kamaracsoportok, zenekarok 

működtetése, támogatása kiemelt helyet foglal el. A 2017/2018-as tanévtől iskolánkban kórus, a 

2019/2020-as tanévtől gitáregyüttes is működik.  

A kamarazene-csoportok minimum-létszáma 6 fő.  Az oktatott hangszer és az előadandó zenemű 

sajátosságaitól függően ez a létszám változhat. Az intézményi szinten számított átlaglétszám a 

jogszabályi 8 fős átlag fölötti érték.  

Az elmúlt tanévhez képest csökkent a kamaracsoportba járó tanulók száma. Jövőre ezt a létszámot 

szeretnénk emelni. 

 

Tanév 
Kamaracsoportok/zenekarok 

száma (okt. 1.)/fő 

Csoportban 

tanulók 

száma 

Össz. 

tanuló 

aránya 

2017/2018 14 132 26,9% 

2018/2019 14 119 23,8% 

2019/2020 18 160 31,5% 

2020/2021 11 116 23,1% 

2021/2022 13 112 21% 

 

g) A „B” tagozatos tanulók száma, aránya félévkor 26 fő, év végén 29 fő. 
Az összlétszámhoz viszonyított arány 5,3%, a legmagasabb a hegedű és fuvola tantárgyak esetében. 

Az elmúlt 5 év adatai: 

 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

32 27 29 28 26 

6,5% 5,4% 5,7% 5,5% 5,3% 

 

A TANÉV SORÁN MEGVALÓSULT TANTÁRGYI MÉRÉSEK, VIZSGÁK 

EREDMÉNYEI 

 

b) Művészeti alapvizsgát és záróvizsgát tett tanulók száma 

Iskolatípusunkban növendékeink az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti 

alapvizsgát, az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően pedig művészeti záróvizsgát 

tehetnek. Az alapfokú évfolyamáról a továbbképző évfolyamba az léphet, aki művészeti alapvizsgát 

tett. 

 

Tanév 
Alapvizsgát tett tanulók Záróvizsgát tett tanulók 

A-tagozat B-tagozat A-tagozat B-tagozat 

2015/2016 65 7 1 1 

2016/2017 90 4 2 0 

2017/2018 55 2 2 4 

2018/2019 71 2 3 0 

2019/2020 76 2 2 0 
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2020/2021 44 2 4 0 

2021/2022 79 4 7 0 

 

Ebben a tanévben jelentősen nőtt az alapvizsgát tett tanulóink száma. Az összlétszámhoz 

viszonyítva: 14,9 %. Ez megegyezik a korábbi évek arányával. Kiemelkedő adat, hogy az idei 

tanévben 7 fő tett művészeti záróvizsgát. A vizsgák értékelését lásd a 3.5. pontban. 

 

c) A 2021/2022-es tanévre újonnan felvett tanulók száma: 

Fontosnak tartjuk, hogy figyeljük az adott tanév új beiratkozó növendékeinek létszámát. Ennek 

érdekében a 2018/2019-es tanévtől az iskolánkba újonnan jelentkezett és felvett tanulók létszámát is 

rögzítjük.  

Intézményünk lehetőséget biztosít az óvodás korosztály zeneoktatására is, hangsúlyozva a korai 

zenei fejlesztés fontosságát. A zeneóvodások köréből az intézménybe történő beiskolázási 

mutatókat a 2019/2020-as tanévtől figyeljük. Az idei tanévben több új növendéket vettünk föl. 

 

Tanév 

Új 

tanulók 

száma/fő 

Össz. 

tanuló 

aránya 

Ebből 

zeneóvodás/fő 

2018/2019 134 26,8% nincs adat 

2019/2020 101 19,9% 3 

2020/2021 98 19,5% 4 

2021/2022 114 21,5% 1 

 

FELZÁRKÓZTATÁS, TEHETSÉGGONDOZÁS, EGYÉNI FEJLESZTÉS 

A 2019/2020-as tanévben elindult zenei munkaképesség-gondozás tantárgyat tanuló növendékek 

száma az előző évhez képest nem nőtt. 

2019/2020-as tanév: 16 fő 

2020/2021-es tanév: 29 fő 

2021/2022-es tanév: 29 fő 

 

3.10. Pályázatok 

Az iskola és az érdi Zenei Könyvtár közös szervezésében létrejött „Hangszerbemutató és -

simogató” hangversenysorozatunk (4 előadás) a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult 

meg. Az Érd Zenekultúrájáért Alapítvány sikeresen pályázott a programsorozatra még 2019-ben. A 

járványhelyzet miatt az eseményt csak az idei tanévben tudtuk megvalósítani. A zenei könyvtárban 

3 óvodás csoportnak (kb. 120 fő), a Szepes Gyula Művelődési Központban közel 225 gyermeknek 

tudtuk bemutatni a hangszerek világát. 

 
3.11. Ellenőrzések  

Az idei tanévben intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzés történt. Az ellenőrzés eredményeit a 

fenntartóhoz eljuttattuk. Az intézményvezető elkészítette 2 évre szóló önfejlesztési tervét, amelyet 

időben feltöltött az OH felületére. Az ellenőrzés eredményeképpen már a tanév végére felállítottunk 

egy pedagógiai értékelési szempontrendszert, ennek alapján összegezték a munkaközösség-vezetők 

az év végi vizsgabeszámolókat. 

 

3.12. A tanév intézményi jó gyakorlatai 

Az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI -ben speciális zenei oktatásban részesülnek a 

csak szegregáltan oktatható sajátos nevelési igényű tanulóink. A hangszert és a szolfézst is 

részmunkaidőben foglalkoztatott gyógypedagógus-énektanár tanítja. Iskolánkban e tanulókat 

részükre kidolgozott speciális tanterv alapján komplex oktatásban részesítettük, figyelembe véve a 
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növendékek sajátos képzési igényét. A zeneoktatást végző pedagógus most is kiemelten színvonalas 

és eredményes munkát végzett.  

Az elméleti felzárkóztató csoportot továbbra is egy speciálisan képzett (pedagógiai-pszichológiai) 

kolléganőnk látta el. 

A zenei munkaképesség, a munkabírás karbantartása, a zenei foglalkozási ártalmak megelőzése és a 

hangszeres tanuláshoz szükséges fizikális és mentális alkalmasság megteremtése érdekében 

vezettük be a 2019/2020-as  tanévtől a Zenei munkaképesség-gondozás tantárgyat. Ezt külön 

csoportokban, a szolfézs zenei előképző keretében az általános iskolák 1. és 2. osztályos tanulóinak 

biztosítottuk. Kísérleti jelleggel nemcsak az iskolaközpontban, hanem a Kőrösi iskola kihelyezett 

tagozatán is folyt foglalkozás zenei előképző keretében. A Kovács-módszer bizonyos 

mozgásanyagait a hangszeres órákon is tudták alkalmazni a módszert ismerő pedagógusok. 

A vonós tanszakon a Szilvay-módszerrel évekkel ezelőtt indítottunk csoportos foglalkozást. Egy, az 

erre speciálisan képzett pedagógusunk az idei tanévben 5 fő diákkal alkalmazta a „Színes húrok” 

módszerét hegedűtanításában. Sajnos a képzés a tanárnő jogviszonyának megszűnése miatt elakadt.  

A módszert azonban átültette egyik fúvós kolléganő a furulyatanításba (Színes hangok), amelyről 

bemutató órát is tartott. 

Nagy hagyománya van, hogy a zongora tanszak minden tanévben egy össz-művészeti fesztivált 

szervez, ahol a társművészetek összekapcsolásával ismerteti meg tanulóit az egyetemes és nemzeti 

kultúra művészeti értékeire. A zene, irodalom és képzőművészet egybefonódásával segítik 

kibontakoztatni növendékeik egyéb művészi képességeit. A hangverseny keretében megszólaló 

zeneművek mellett párhuzamosan kapcsolódnak össze kivetítések vagy felolvasások formájában az 

irodalmi vagy képzőművészeti alkotások, amelyeket a szaktanárok irányításával a tanulók állítanak 

(gyűjtenek, kutatnak, vagy önállóan készítenek) össze. A fesztiváloknak évről-évre más-más 

tematikájuk van. Az idei tanévben a táncokról szólt az előadásuk. 

 

3.13. A Lázár Ervin Programmal kapcsolatos visszajelzések 

Iskolánk nem érintett a Lázár Ervin Programban. 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció  

4.1. A szakmai közösségek tevékenysége 

A munkaközösségek a tanév elején összeállított munkatervük szerint dolgoztak. Ezek alapján 

készült az iskola éves munkaterve, melynek teljesülését az iskolatanács havi ülésein vizsgáltuk.  

A munkaközösség-vezetők félévkor és a tanév végén beszámolókban elemezték a tanévet, 

értékelték a munka eredményességét, javaslatokat tettek a következő tanévi tervezéshez.  

Valamennyi munkaközösség az idei tanévben is több szakmai összejövetelt, előadást, hangversenyt 

szervezett. A vonós és a zeneismeret tanszak hagyományaihoz híven házi versenyt, fesztivált 

rendezett. Az idei tanévben a fúvós tanszak két alkalommal külső helyszínen (MÜPA, 

Zeneakadémia) tartott hangverseny-látogatásra buzdította növendékeit. 

 

4.2. A belső tudásmegosztás formái   

Az idei tanévben is kiemelkedő eseményünk volt a 2022. február 21-25. között zajlott Pedagógiai 

Szakmai Projekthetünk. 

 
Dátum Tanszak Téma Előadó 

február 

22. kedd 
Vonós Varga Tibor tanítási módszere Bakos Tamás 

február 

23. 

szerda 

Zeneismeret „Nincs botfülű gyermek” Vinczeffy Adrienne 

Vegyes  Tanmenet, Tehetséggondozás és SNI-s növendékek tanszak tanárai 

február 

24. 

csütörtök 

Nevelőtestület 
 Milyen pedagógiai tervezési dokumentumok vannak az 

iskolákban? Mi a helyi tanterv, tanmenet, tematikus terv, 

óraterv? Hogyan írjunk tanmenetet? Hogyan lehet le-, ill. 

Szabóné  

Bán Ildikó 
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feltölteni a KRÉTA rendszerbe a tanmenetet?  

 A környezeti nevelés és a fenntartható  fejlődéshez kapcsolódó 

kompetenciák az alapfokú művészeti iskolákban. Hogyan 

jelenhet meg ez a pedagógiai programban és a tanmenetekben? 

március 

4. péntek 
Zongora Zongoramesék kötet bemutatása Ari-Bencses Anikó 

 

A belső tudásmegosztás érdekében szervezett saját előadásaink voltak: 

 
Időpont Téma Előadó 

2021. október 4. 
Furulya szakmai nap – tapasztalatok a továbbképzések 

előadásaiból 
Fúvós tanszak tanárai 

2021. október 13. Portfólió – mit, hogyan? Szabóné Bán Ildikó 
2021. október 18. Mentorálásról – kinek, hogyan? Szabóné Bán Ildikó 
2021. október 20. Gitáros szakmai találkozó Gitár tanszak tanárai 
2021. október 20. Az önértékelésről – kinek, mit, hogyan? Szabóné Bán Ildikó 
2022. május 12. Fúvós tanszak – „Színes hangok” bemutató óra Petrus-Bölöni Júlia 

 

Ezeken kívül az év során megvalósult munkaközösségi értekezletek, közös tanszaki hangversenyek, 

előadások, meghallgatások, óralátogatások teremtettek lehetőséget a szakmán belüli 

megbeszélésekre, tapasztalatok átadására. 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Folyamatos kapcsolatot tartottunk rendezvényeink szervezéséhez a Szepes Gyula Művelődési 

Központtal és az Epicentrum Rendezvényközponttal. Az idei tanévben az érdi Zenei Könyvtárral 

szerveztünk közösen hangszerbemutató előadássorozatot. Eseményeinkről igyekeztünk 

rendszeresen tájékoztatni a helyi médiát. Az érdi telephely-iskoláival és a tankerület művészeti 

iskoláival a továbbiakban is folyamatos és együttműködő a munkakapcsolatunk. Szívesen vettünk 

részt a Sóskúton rendezett Művészeti Iskolák Találkozóján.  

Az iskolavezetés kapcsolatot tart a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségével. 

Igyekszünk jó kapcsolatot ápolni Érd Megyei Jogú Város önkormányzatával. Több városi 

rendezvényen lépett fel iskolánk fúvószenekara.  

A fenntartó-működtető tankerülettel való kapcsolatunk:  

Pozitív tényező:  

 a vezetők közötti kapcsolattartás kimagaslóan pozitív minősége 

 konstruktív, együttműködésre képes, segítőkész munkatársak 

 a zenepedagógiai szakmai terület vonatkozásában véleménynyilvánítási lehetőség 

 szükség esetén az ügyfélfogadási idő rugalmas kezelése  

 aktuális információk gyors átadása 

Fejlesztendő területek: 

 karbantartással és javítással kapcsolatos munkálatok időigényessége 

 meg nem valósult központi beszerzések (irodaszer, higiéniai termékek) 

 értekezletek utáni írásos összefoglaló a tudnivalókról, feladatokról 

 

6. A pedagógiai munka feltételei  

6.1. Tárgyi feltételek 

6.1.1.  Az épületek állaga, műszaki állapota, a környezet biztonsága 
Iskolaközpont Felső u. 33. és 45. sz. alatti épületei 
A Felső u. 33. sz. alatti épületünkben az egyéni hangszeres és csoportos elméleti órák tantermei 

mellett történik az igazgatási tevékenység. A titkári szobából nyíló intézményvezetői iroda a kevés 

szaktantermek száma miatt rendszeresen tanítások helyszíne is volt. Az intézményvezető-helyettesi 

iroda egyben az egyik intézményvezető-helyettes szaktanterme is. A telken fekvő hátsó ún. 



Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola OM 039974 – Akkreditált Kiváló Tehetségpont 
ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 

2021-2022 
 

 14 

„kisépület” egy részében van a könyvtárszoba, illetve az ütősök szaktanterme, ahol rézfúvós 

hangszer oktatása is folyik. 

A Felső u. 45. sz. épületünkben kizárólag hangszeres oktatással foglalkozunk, itt található a 

hangszerraktárunk – amely egyben szaktanterem is – és egyetlen nagyobb alapterületű, maximálisan 

40 főnek helyet adó kamaratermünk. Ebben az épületben helyet kapott még egy kis teakonyha.  

A Felső u. 33. sz. és 45. sz. iskolaépületeinkben az alábbi nagyobb felújítások, karbantartások 

történtek: 

 a Felső u. 33. sz. telken lévő kisépület teljes felújítása (külső/belső szigetelés, festés, 

külső/belső nyílászárók cseréje, fűtés/villanykorszerűsítés, belső burkolatok cseréje, tető 

felújítás, padlásfeljáró, rámpa)  

 a Felső u. 33. sz. épület mellékhelyiségeinek teljes felújítása (új csempe és járólap, új 

szaniterek)  

 a Felső u. 33. sz. épület ajtókereteinek festése 

 a Felső u. 33. sz. épület 2-es és 4-es termének tisztasági festése 

 a Felső u. 33. sz. épület bejárati ajtó előtti erkély vízszigetelése – munkálatok június végére 

befejeződnek 

 a Felső u. 33. sz. épület bal oldalsó falát körbevevő járda helyreállítása 

 a Felső u. 45. sz. épület hátsó részének tisztasági festése (10-es-, 11-es-, 12-es terem, mosó-

konyha és előtér) 

 meghibásodás következtében a Felső u. 33. sz. épület külső vízvezetékrendszerét kicserélték 

 fakivágás és metszés a Felső u. 45. sz. épület kertjében. 

Ezen kívül ad hoc jelleggel történtek további karbantartások, felújítások az Érdi Tankerületi 

Központ és az Érdi Bolyai János Általános Iskola segítségével.  

 

További fejlesztésekre lenne szükség:  

 a Felső u. 45. sz. épület 9-es termének hangszigetelése, 

 kottatári könyvespolcok további kiépítése, 

 további tisztasági festés a két központi épületben,  

 a villanyvezeték-rendszer, valamint a világítás felújítása,  

 a Felső u. 45. sz. épületben a mellékhelyiségek, mosdók teljes felújítása – szaniterek öregek, 

csempék hiányoznak, csövek rozsdásak, 

 a Felső u. 33. épület tetőszerkezet/palatető cseréje,  

 külső homlokzatjavítás,  

 külső nyílászárók cseréje, 

 a Felső u. 45. sz. épület kerítésének helyreállítása,  

 a Felső u. 45. sz. alatti épületben a konyha további felújítása, 

 a Felső u. 45. sz. épület 11-es terem teraszának javítása – balesetveszélyes,  

 termek külső/belső hangszigetelése.  

 

Hiányoznak az alábbi helyiségek, berendezések: 

 nevelőtestületi szoba a szükséges berendezésekkel és felszerelésekkel, 

 hangversenyterem csatlakozó helyiségekkel, a szükséges berendezéssel és felszereléssel, 

 zenei együttesek próbaterme (zenekar, kamarazene, énekkar) a szükséges berendezésekkel, 

felszerelésekkel, (100 tanulónként min. 2 terem), 

 további szaktantermek berendezésekkel és felszerelésekkel, 

 könyvtár, mint közösségi tér biztosítása (zenehallgatás, internet hozzáférés), 

 könyvtárszobába életkornak megfelelő tanulói asztalok és székek,  

 csoportos órák termeibe életkornak megfelelő méretű tanulói asztalok és székek, 

 a fúvóshangszerek oktatására használt helyiségek hangszigetelése,  
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 tanított hangszer – hangszerfajtánként 1 – tanári használatra. 

 

A tantermek kihasználtsága maximális. Az oktatás – másik iskolában is tanító pedagógusok 

munkaidejének beosztása miatt – szombati napon is folyik. Két központi épületünkben az összes 

tanulólétszám több mint 50%-át tanítjuk. 

 

Telephelyeink 

A közismereti iskolai telephelyeken a zenetanárok különböző körülmények között, jellemzően 

osztálytermekben tanítanak. Itt csak az oktatás minimális feltételei – hangszer, kottaállvány, és ha 

megengedi a befogadó iskola, kis kottaszekrény – állnak rendelkezésre. A szaktanár végtelen 

türelmére és alkalmazkodóképességére van szükség ahhoz, hogy az ottani tanítás elkezdődhessen. 

Több teremben nincs megfelelő pianínó vagy zongora. A köznevelési törvény felmenő rendszerben 

történő bevezetésével, a kötelező – 16 óráig – tartó foglalkozások megtartásával az iskolák délutáni 

teremkihasználtsága teljessé vált. A délutáni zeneoktatás elkezdése az általános iskolák vezetőivel 

továbbra is körültekintő egyeztetést igényel, mind a szabad termek, mind az időpontok tekintetében. 

 

6.1.2. A tanévben megvalósított beruházások 

Lásd a következő pontot. 

 

6.1.3. Tárgyi felszereltség, eszközellátottság  

Eszközök és felszerelések 

 Hangszerek 

Az EMMI által támogatott 2021. évi Hangszercsere Program keretében kb. 4.090.00 Ft értékben 

tudunk az idei tanév folyamán új hangszereket használatba venni: 1 db Gewa Pure HW 1/2-es és 1 

db Gewa Pure HW 3/4-es hegedűt, valamint 1 db Kawai GL-10 zongorát. Ez utóbbi még nem 

érkezett meg. 

Az Érd Zenekultúrájáért Alapítvány az első félévben 1 db klarinét, 3 db gordonka, 2 db hegedű és 2 

db gordonkavonó javíttatásának költségét vállalta fel 133.000 Ft értékben, a második félévben 1 db 

trombita és 1 db kürt javításához járult hozzá 107.950 Ft értékben. 

 A tanításhoz szükséges egyéb felszerelések 
Az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosítószámú "Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés 

feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projekt keretében, iskolánk 

pedagógusainak igénye szerint 14 db személyes használatba adható, új, hordozható Információs és 

Kommunikációs Technológiai (IKT) eszközt (laptop) kapott. 

Az Érdi Tankerületi Központ által rendelkezésünkre bocsátott havi ellátmányból 

hangszerkiegészítőket, kottatartót, székeket, pianínótakarót, függönyöket, hegedű- és gitár 

húrkészletet, hangolót és a tanításhoz szükséges kisebb tárgyakat sikerült vásárolnunk. 

Alapítványunk a tanításhoz szükséges egyéb felszerelések, berendezések vásárlását lehetőségei 

szerint most is anyagilag támogatta. Így vásárolhattunk többek között 2 db zongorapadot, 

csellóvonót, vonós hangszertartozékokat, szőnyegeket, Sony hangszórót, állófogast. 

Iskolánk egyik szülőjének és pedagógusának támogatásával jutottunk hozzá 2 db asztalhoz és 10 db 

székhez, amelyet a Felső u. 45. sz. épületünk előterében helyeztünk el. 

 Irodai eszközök 

A munkánkhoz szükséges irodai eszközök rendelkezésre állnak. 2 asztali számítógép (1-es és 5-ös 

terem) kivételével valamennyi számítástechnikai eszközünkben új vírusirtó lett telepítve.  

 Könyvtár 

Alapítványunk 200.000 Ft értékben támogatta az iskolai kottatár-könyvtár állományának bővítését. 

A kottatár bővítése az új zenepedagógiai kiadványok, valamint az elhasznált kották miatt is 

folyamatosan szükséges.  

 

https://klik039974001.e-kreta.hu/Adminisztracio/RendszerHibaErtesites/GetEszkozIRTanarokExcel
https://klik039974001.e-kreta.hu/Adminisztracio/RendszerHibaErtesites/GetEszkozIRTanarokExcel
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6.1.4. Takarékos gazdálkodás, fenntartható fejlődés érdekében tett intézkedések 

Az Érdi Tankerületi Központ által havi intézményi 80.000- Ft összeg áll rendelkezésünkre az ad 

hoc jelentkező igények kielégítésére. Programjainkat igyekszünk alapítványunk anyagi 

támogatásával megszervezni, mivel a tankerület által saját rendezvényeink szervezésére biztosított 

keretösszeg nem fedezi költségeinket.  

A fenntartható fejlődés szemlélete az alábbi területeken tud érvényesülni intézményünkben: 

1. gazdasági szemlélet:  

 tárgyi erőforrásaink gazdaságos használata – pl. hulladékpapírok újrahasznosítása 

nyomtatáskor, jegyzeteléskor, hirdetmények laminálása; 

 épületeink, épített környezetünk állagának megóvása – pl. folyamatos, ésszerű karbantartás, 

egyes berendezési tárgyak, eszközök újrahasznosítása, felújítása, javítása; 

 hangszerek állagának megóvása;  

 víz- és elektromos energiafogyasztás csökkentése – pl. probléma, hiba esetén azonnal 

értesítés a fenntartónak; 

 zenei könyvtárunk propagálása.  

2. környezeti szemlélet: 

 Szelektív kukákat vásároltunk, amelyeket a központi épületeink folyosóira helyeztünk, 

felhívva a gyermekek és pedagógusok figyelmét a szelektív hulladékgyűjtésre. A műanyag 

PET palackok kupakjait elkülönítve gyűjtjük egy általunk elkészített papírdobozban, és 

amikor a gyűjtődoboz megtelik, egy kolléga személyesen elviszi a Fő térre, a központi 

gyűjtőbe, ahol az érdi rászoruló családok számára gyűjtenek.  

 A nyári zenei táborunk délutáni programjainak megvalósításánál a kulturális értékek mellett 

a környezetvédelemre és műemlékvédelemre is felhívjuk a gyermekek figyelmét. Zenei 

ismeretterjesztési programjaink között a természeti környezet bemutatása, megóvása a 

zeneművek bemutatásán keresztül valósulhat meg. Lásd „Állatok a zenében” vagy 

„Hajnaltól pirkadatig” című előadások. 

3. társadalmi szemlélet: 

 A pedagógiai programunkba tantárgyként beemelt Zenei munkaképesség-gondozás 

módszerével biztosítjuk az egészséges élethez, életmódhoz való szükséges feltételeket, 

egészségvédelem szemléletmódját átadjuk növendékeinknek. 

 Pedagógiai szemléletünk változott a digitális oktatás bevezetésével. Ezt a szemléletmódot 

kibővítettük azzal is, hogy a kották, tananyagok fénymásolása helyett digitális kottákat, 

tananyagtartalmakat osztunk meg növendékeinkkel; a csoportos órák keretében projektorok 

segítségével vetítjük ki a tananyagot. 

 

6.2. Személyi feltételek 

6.2.1.  A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége 

A pedagógusok végzettségét az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az idei tanév szeptemberében 3 fő új 

pedagógus kezdte meg munkáját intézményünkben, ebből 1 fő pályakezdő gyakornokként. Év 

közben 1 új fő csatlakozott a nevelőtestülethez. Igyekeztünk segítséget nyújtani az új kollégák 

beilleszkedéséhez, a gyakornokok mellé (2 fő) kijelölt mentortanárok munkájához. Iskolánk tavaly 

elfogadott, a pedagógusokra vonatkozó Gyakornoki szabályzata alapján indult el az idei tanévi 

mentori programunk.  

 

6.2.2.  A szakos ellátottság érdekében tett intézkedések 

Iskolánkban a szakos ellátottság megfelelő. Valamennyi pedagógusunk a jogszabályban 

meghatározott végzettséggel rendelkezik. Eddig összesen 5 fő fúvós tanszakon tanító pedagógus 

vett részt az eredeti diplomájukat kiegészítő, társhangszer tanításához szükséges ingyenes 120 órás 

továbbképzésen. A képzésen való részvétel a 2022/2023-as tanévtől érvénybe lépő jogszerű 

foglalkoztatást segíti elő.  
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6.2.3. Kitüntetett pedagógusok 

Pedagógus Szolgálati Emlékéremben részesült: Horti Ágnes. Az év tanára elismerésben részesült: 

Berg Andrea, Szokolai Zoltán, Szóka Júlia, Tóth Andorné, Zwickl Ágoston. Intézményvezetői 

elismerésben részesült az iskolában tett munkájáért: Kuncze Melinda, Petrus-Bölöni Júlia, Vámosi 

Éva, Rostás Zoltán. Tanév végén nyújtott magas színvonalú záróvizsgára felkészítő pedagógiai 

munkájáért intézményvezetői dicséretet kapott: Hász Melitta. 

 

6.2.4.  A Klebelsberg Ösztöndíj Program tapasztalatai  

Intézményünkben nem volt ilyen alkalmazott. 

 

6.3. Szervezeti feltételek 

6.3.1.  A tanév során továbbtanuló pedagógusok, a támogatás módja 

Az idei tanévben 1 fő pedagógus vett részt eredeti diplomáját kiegészítő, társhangszer tanításához 

szükséges ingyenes 120 órás továbbképzésen. 1 fő pedagógus nem zenei területen képezte tovább 

magát.  

6.3.2.  Az alkalmazott szervezetfejlesztési eljárások, módszerek 

Az eredményes és hatékony működés feltétele egyrészt a rugalmas szervezet, amely képes 

önmegújulásra, aktívan tud alkalmazkodni a változó körülményekhez. Másrészt az, hogy a 

szervezet egésze, illetve kisebb egységei az egyértelmű, megvalósítható és mindenki által elfogadott 

kitűzött célok mentén, a szervezeti forma funkciója alapján végezzék munkájukat.  

A szakmai munkaközösségek tervei beépülnek az éves munkatervbe, amelynek alapja a pedagógiai 

programban megfogalmazott célok megvalósítása. A munkatervek kidolgozása, valamint azok 

megvalósítása során fontos a szakmai együttműködés. A stratégiai döntések előtt az 

intézményvezető számít vezetőtársai, a munkaközösség-vezetők, illetve a tantestület véleményére.  

Nagyon fontos az egyéni célok teljesülése a szervezeten belül. Az egyéni érdekek feltárása mind az 

önértékelés folyamán, mind az egyéni beszélgetések kapcsán elengedhetetlen.  

A feladatok kiosztása során figyelembe vesszük, hogy az adott területre a legalkalmasabb ember 

kerüljön kijelölésre. Az arányos munkaterhelésre egyre jobban igyekszünk figyelni.   

Megalkottunk egy új ösztönzőrendszert, amely figyelembe veszi a szervezeten belül dolgozók 

motivációját, egyéni képességeiket.  

Az elkövetkező időben kiemelten kell foglalkoznunk a konfliktuskezeléssel.  

 

6.3.3. Hagyományápoló, hagyományteremtő tevékenység 

Az idei tanévben nemzeti ünnepeinken kívül igyekeztünk a korábbi években kialakult hagyományos 

eseményeinket megtartani: hangversenyek, munkaközösségi hangversenyek, házi versenyek, 

fesztiválok, zenepedagógiai projekthét.  

 

6.3.4. Innovációk az intézményben 

Az elmúlt tanévben a teljes digitális és hibrid oktatás számos újdonságot hozott az iskola életébe. 

Az akkor alkalmazott innovációkat az idei tanévben is folytattuk, pl. digitális tananyagtár, online 

hangversenyek és versenyek, digitális kapcsolattartás.  

 

7. Az intézmény egyéni arculatát meghatározó Pedagógiai program jellemzői, 

megvalósításának eredményessége 

Iskolánk kizárólag zeneművészeti ágon oktat, azon belül is klasszikus zenét. Sajátos arculatunkat 

meghatározza az, hogy integráltan oktatható sajátos nevelési igényű gyermekeket egy arra 

szakosodott gyógypedagógus segítségével, speciális helyi tanterv keretében ún. „C-tagozaton” is 

oktatunk. A pedagógus munkája ez irányban felbecsülhetetlen, pedagógiai hozzáadott értéke 

kimagasló. Külön kiscsoportos fejlesztő elméleti foglalkozásokat tartunk az integrálható SNI-s 

növendékeknek, akiknek hangszeres oktatása egyéni fejlesztő program segítségével történik. Nagy 

körültekintést, odafigyelést igényel oktatásuk, amelynek eredményessége sajnos, csak kis 
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mértékben mutatkozik meg az igen nagymértékű befektetett pedagógiai munka ellenére. A 

2019/2020-as tanévben bevezetett Zenei munkaképesség-gondozás tantárgy oktatása igen népszerű 

lett a gyermekek és a szülők körében.  

A zongora munkaközösség a tanévet élő oktatással kezdte, de a járvány további terjedése, valamint 

a betegségek és a változó szabályok, tanárváltozások gyakran akadályozták a folyamatos haladást. 

Tanszakukon a kötelező oltás bevezetése miatt bekövetkező személyi változás megnehezítette a 

folyamatos színvonalú oktatást. A kezdők meghallgatása c. rendezvényük az első félévben 

elmaradt, viszont tanszaki hangversenyüket online (videófelvételek formájában) megtartották. 

Tanszakukon négy tanuló nevezett be az online szervezett VI. Papp Lajos Zongoraversenyre, ahol a 

növendékek szépen szerepeltek. Nagy sikerrel tartották meg májusban a „Táncoló billentyűk" 

zongorafesztivált, amely egyben csatlakozás is volt a „Híd Kárpátaljáért” segélyprogramhoz. Az év 

végi vizsgán négy tanuló jelentkezett a „skálabajnokság”-ra. 

A vonós munkaközösség tervezett programjai egy részét a rendkívüli helyzet miatt nem tudta 

megtartani: kezdő tanítványaik meghallgatása, felzárkóztató bemutató tanítás. Minden egyéb 

rendezvényük személyes jelenléttel vagy online zajlott.  Eseményeik közül kiemelkedett a már 

hagyományosnak mondható zenei versenyük, ahol 24 növendék ért el kiemelt arany (5 fő), arany (9 

fő) vagy ezüst (10 fő) minősítést. A novemberben tartott VIII. Országos Bihari János Hegedű-, 

Gordonka- és Vonós Kamarazenei Fesztiválon 3 versenyzőjük 1 arany és 2 ezüst minősítést ért el. 

Az iskolánk által rendezett Regionális Gordonkaversenyen 6 növendékük indult, ahol 1 arany, 3 

ezüst és 2 bronz fokozatot nyertek el. Felkészítő tanáruk és korrepetitoruk különdíjban részesült.  

A fúvós munkaközösség a munkatervében szereplő feladatait sikeresen teljesítette. Egyik fő 

pedagógiai célja volt a közönségnevelés és koncertlátogatásra való visszaszoktatás.  Ez a 

kezdeményezés csak részben sikerült a járványügyi korlátozások miatt. Tanszaki koncertjeik 

(kezdők hangversenyei, versenyre készülők hangversenye) és iskolai koncertek mellett tanítványaik 

kiválóan szerepeltek zenei versenyeken: Szentendrei II. Országos „Nyitnikék” Fuvolaverseny – 3 

ezüst, 1 bronz minősítés, VII. Gödi Pest Megyei Rézfúvósverseny – 1 fő 2. helyezés, Regionális 

Német Nemzetiségi Zenei Verseny Taksony – 1 ezüst, 1 bronz minősítés, VI. Abonyi Országos 

Vadászkürt,- Mélyrézfúvós- és Rézfúvós Kamarazenei Fesztivál – 1 fő kiemelt arany minősítés. A 

fúvós tanszak aktív volt iskolánkon kívül is: a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában és az 

Érdligeti Általános Iskolában a belső rendezvényeken a fúvós tanítványok felléptek. Két szakmai 

napot is tartottak, amelynek témái között szerepelt a furulyaoktatás és egy kolléga új módszerének 

(színes hangok) bemutatása.  

A vegyes munkaközösség gitár, harmonika, magánének és ütős tanárok szakmai közössége. A 

munkaközösség az év első felében betegségekkel, hiányzásokkal nehezítve végezte munkáját, de 

ennek ellenére szakmailag eredményes volt a személyes tanítás. A munkatervben vállalt feladataikat 

nagyrészt teljesítették. Nemcsak iskolai, hanem igen sok egyéb iskolán kívüli eseményen is 

szerepeltek növendékeik. A tanév második felében számos nemzetközi (harmonika tanszak: 

Szerbia, Horvátország – 1. és 2. díjak) és hazai versenyeken (magánének: Balassagyarmat, 

Veszprém, Budapest, Gyöngyös – 1. és 2. helyezések, különdíjak, ütő tanszak: Göd, Taksony – 

arany minősítés) értek el kimagasló helyezést tanítványaik.  

A zeneismeret munkaközösség év elején eltervezett programjait megvalósította. Ezek közül 

kiemelkedett a Lukin Csalogánya Népdaléneklési fesztiváljuk, valamint a Lukin Napok részeként 

tartott „Hajnaltól pirkadatig” c. PPT bemutatójuk.  

A Fúvószenekarnak az idei tanévben nyolc szereplése volt, ezen kívül a Taksonyban rendezett 

Német Nemzetiségi Regionális Zenei Versenyen arany fokozatot ért el.  A zenekar létszámhiánnyal 

küzd, ezért szerepléseit megfelelő műsorválasztással, kisegítőkkel, vagy áthangszereléssel próbálta 

a zenekarvezető megoldani.  

Vonószenekar: A vonószenekar az idei tanévben új zenekarvezetővel kezdte el a munkát. Több 

iskolai eseményen is felléptek, ahol különböző formációkban (énekkarral közösen, szólóhangszer 

kísérésével, ütősökkel, fúvósokkal és zongorával kibővített felállásban) muzsikáltak. Ez alatt az egy 

év alatt szépen fejlődött az együttes, összetartó csapattá vált. 
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Énekkar: Hosszú kihagyás után a kórusmunka személyes jelenléttel indulhatott el szeptemberben.  

A tanév folyamán két hangversenyen tudtak élőben szerepelni, a karácsonyi hangversenyen 

hangfelvételen mutatták be színvonalas előadásukat. Sajnos, két tervezett programjuk elmaradt. 

 

8. SWOT analízis 

Erősségünk, hogy minden helyzetben támaszkodhatunk pedagógusaink szakmai felkészültségére, 

tapasztalatára, tudására. Kiváló versenyeredményeink mellett pedagógusaink magas szintű szakmai 

munkáját bizonyítja az iskola művész-tanári hangversenyein és Érd város rendezvényein való 

fellépésük. Nyitottak új pedagógiai módszerekre, amelyeket aztán a gyakorlatban is szívesen és 

eredményesen alkalmaznak. Közös célunk a művészeti nevelés, melynek érdekében a belső 

tudásmegosztás, egyes pedagógiai módszerek, tapasztalatok átadása természetes és elfogadott.  

Iskolánk rendszeresen részt vesz Érd kulturális életében. 

Szükséges figyelnünk az adminisztrálások pontosságára, a határidők betartására. A továbbiakban is 

kívánatos a belső környezet esztétikusabbá tétele. Figyelnünk kell a pedagógusok közötti 

kommunikációra. 

Lehetőséget látunk a szülőkkel való kapcsolattartás erősítésére közös programok szervezésével. 

Évek óta veszélyt jelent, hogy iskolánknak nincs hangversenyterme, megfelelő színvonalú és 

mennyiségű szaktanterme. Valamennyi szaktantermünkben nagy az áthallás, különösen a 

kamaraterem és a mellette lévő tanterem között. Kamaratermünk az előadásokon már nagyon 

szűkös, hamar elfogy a levegő, a fűtés egyenetlensége miatt nagyon meleg, szükséges lenne egy 

légkondicionáló berendezés.   A kihelyezett tagozatainkon egyre nehezebb megoldani a délutáni 

hangszeroktatást. A zenetanár végtelen türelmére és alkalmazkodóképességére van szükség az 

ottani oktatás elvégzéséhez.  (Pl. nincs saját szaktanterem, zaj van, nem lehet időben elkezdeni a 

tanítást, sokszor szemét van, át kell rendezni a termet, nincs szekrény, ahol a kottát, kottatartót 

tárolni lehetne stb.). Tanulóink leterheltek, Érd város közlekedése nehézkes, növendékeink nehezen 

jutnak el a zeneóráikra. A nagyobb hangversenyterem hiánya magával hozza azt, hogy külső 

helyszíneken kell nagyobb szabású rendezvényeinket megtartani, ahová a hangszereket szállítani 

kell. A helyszínek bérlése, a hangszerek szállítása rendkívül költséges.  
 

 

Érd, 2022.06.16. 

 

 

 

Szabóné Bán Ildikó 

intézményvezető 
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9. A nevelőtestület beszámolót elfogadó határozata - LEGITIMÁCIÓ 

 

A 2021/22-es tanév szakmai munkájáról szóló beszámolót a nevelőtestület 2022. június 16-án 

megtartott szakmai értekezletén elfogadta. 

 

PH 

 

 

 ………………………………………………… 

 Szabóné Bán Ildikó  

  intézményvezető 

 

 

A 2021/2022-es tanév szakmai munkájáról a tájékoztatást megkaptam, vélemény-nyilvánítási 

lehetőséggel élhettem. 

 

Érd, 2022.06.16. 

 

 

 ………………………………………………. 

 Szalatnyai Szilvia 

 Szülői Munkaközösség elnöke 

 

 

A 2021/2022-es tanév szakmai munkájáról a tájékoztatást megkaptam, vélemény-nyilvánítási 

lehetőséggel élhettem. 

 

Érd, 2022.06.16. 

 

 

 

 ………………………………………………. 

 Molnár-Farkas Magdolna 

 Intézményi Tanács elnöke 
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1. melléklet 

STATISZTIKAI ADATLAP 

a 2021/2022-es tanév beszámolójához 

 

1. Statisztikai adatok 

 

a) A tanulólétszám évfolyamonként  

 

2021/2022 Ek1 Ek2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Össz-

létszám 

1. félév (okt.1.) 32 67 110 84 63 55 39 39 11 11 11 6 528 

2. félév (febr.3.) 36 69 112 79 59 55 38 38 11 11 11 6 525 

 

b) Az egyes tantárgyak tanulólétszáma és változásai évfolyamonként 1. félév (Okt. 1-jei állapot) 

 

 
Ek1 Ek2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ÖSSZ Ek1 Ek2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ÖSSZ 

szolfézs 6 6 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 15 5 4 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 14 

zeneirodalom 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 

zongora 5 22 35 32 15 17 14 6 6 6 6 4 168 5 25 35 29 15 16 13 6 6 6 6 4 166 

hegedű 3 8 24 9 8 6 8 3 1 0 1 0 71 4 8 24 7 8 6 7 3 1 0 1 0 69 

gordonka 0 1 3 3 3 4 1 2 1 0 2 0 20 1 1 3 3 3 4 1 2 1 0 2 0 21 

furulya 10 19 12 12 3 1 1 1 0 0 0 0 59 13 19 11 12 2 1 1 1 0 0 0 0 60 

fuvola 0 2 8 3 9 6 1 8 2 0 0 1 40 0 2 7 3 8 6 1 8 2 0 0 1 38 

klarinét 0 0 2 5 5 1 1 2 0 0 0 0 16 0 0 2 5 5 1 1 2 0 0 0 0 16 

szaxofon 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 

trombita 0 1 3 1 1 0 2 2 0 0 0 0 10 0 1 4 1 1 0 2 2 0 0 0 0 11 

kürt 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 

harsona 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 

tenorkürt 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

baritonkürt 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

tuba 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

magánének 5 0 4 0 4 1 3 1 0 0 0 0 18 5 0 4 0 4 1 3 1 0 0 0 0 18 

gitár 1 7 13 8 12 10 2 7 1 2 0 0 63 1 8 15 8 9 10 3 6 1 2 0 0 63 

harmonika 0 0 0 1 1 2 1 2 0 1 1 0 9 0 0 0 1 1 2 1 2 0 1 1 0 9 

ütő 2 1 3 5 0 1 3 3 0 1 1 1 21 2 1 3 5 0 1 3 3 0 1 1 1 21 

összesen: 32 67 110 84 63 55 39 39 11 11 11 6 528 36 69 112 79 59 55 38 38 11 11 11 6 525 

 

c) Október 1-jétől év közben kimaradt (tanulói jogviszonya megszűnt), illetve új (tanév közben 

beiratkozott) tanulók száma   

 

Tantárgy 
Kimaradt 

tanulók 

Új 

tanulók 

ének  1  1  

furulya  4  4  

fuvola  2  0  

klarinét  1  1  

trombita  0  2  

gitár  5  7  
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hegedű  5  4  

gordonka  0  1  

szolfézs  1  4  

ütő  1  0  

ZMG/EK  1  1  

Zongora  8  2  

összesen  29  27  

 

d) A két tantárgyat tanulók száma, a heti 6 tanórát, illetve a heti 300 percet meghaladó 

foglalkozásokat igénybe vevők száma, tandíjasok száma 

 Két főtárgyasok száma: 0 fő 

 Második hangszeresek száma: 20 fő (részletezve g) pontban) 

 Heti 6 tanórát meghaladók száma: 0 fő, ebből 300 percet meghaladó: 0 fő 

 Tandíjasok száma:  31 fő (23 fő 18 év feletti+8 fő) 

 

e) Elméleti csoportok száma, átlaglétszáma  

 
Évfolyam Csoport száma Létszám 

ZMG 1 13 

ZMG EK1 1 7 

ZMG EK2 1 7 

EK-1.o. 2 19 

EK1-EK2 5 60 

1.o. 6 79 

2.o. 6 67 

3.o. 4 41 

1-2-3 o. 1 5 

Nagy 1-2-3-4 1 12 

4.o. 4 42 

3-4 o. 1 7 

3-4 B 1 12 

5-6-7 B 1 10 

ZIR 1. 1 18 

ZIR 2 2 23 

ZIR 3 2 16 

ZIR 4 1 8 

ZIR 5-6 1 10 

Fejlesztő 1 5 

Összesen: 43 461 

Átlaglétszám:  10,72 

 

f) A kamaracsoportok, zenekarok száma (kamaracsoportok tanulóinak összlétszáma, aránya)  

 

Megnevezés 

1. félév – okt.1. 2. félév  

Csoport 

száma 

Létszám Átlag-

létszám 

Csoport 

száma 

Létszám Átlag-

létszám 

Kórus 2 28 8,61 2  30  8,61 

Vonószenekar 1 10 1  10  

Vonós kamara  2 12 2  12  

Ütős kamara 1 6 1  6  

Hegedű kamara  1 7 0  0  

Gitár kamara 1 9 1  11  

Harmonika kamara 1 5 1  5  
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Rézfúvós kamara  1 7 2  13  

Fafúvós kamara  1 6 1  4  

Fúvószenekar 1 16 1  15  

Fuvola kamara  1 6 1  6  

Összesen: 13 112 13  112  

 

g) Egyéb szabadon választott tantárgyat (második hangszer) tanulók száma, aránya   

 
Főtárgya 2. tárgya 1. félév 2. félév 

zongora  ének  2  2  

zongora  ütő  1  1  

zongora  fuvola  1  1  

fuvola  zongora  2  1  

szaxofon  zongora  1  1  

hegedű  zongora  3  3  

gitár  ének  2  2  

gitár  hegedű  1  1  

harmonika  ének  1  1  

ének  zongora  2  1  

ZIR  zongora  1  1  

ZIR  harmonika  2  2  

gitár  zongora  0  1  

furulya  hegedű  0  1  

tenorkürt  zongora  0  1  

Összesen:  19  20  

 

h) A „B”-tagozatos tanulók száma, aránya, tanszakonkénti megoszlása 

 

Hangszer  
Létszám  

1. félév 2. félév 

Zongora  1  1  

Hegedű  7  8  

Gordonka  2  2  

Fuvola  6  6  

Trombita  1  1  

Tenorkürt  1  1  

Ének  3  3  

Gitár  1  1  

Harmonika  2  2  

Ütő  2  2  

Szolfézs  0  1  

Klarinét  0  1  

Összesen:  26  29  
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2. A tanév során megvalósult tantárgyi mérések, vizsgák eredményei 

a) Művészeti alapvizsgára és záróvizsgára jelentkezett tanulók száma 

 

ALAPVIZSGA A-tagozat B-tagozat 

Hangszer-elmélet 0 4 

Hangszer 30 0 

Elmélet 45 0 

Összesen: 75 fő 4 fő 

 

ZÁRÓVIZSGA A-tagozat B-tagozat 

Hangszer-elmélet 5 0 

Hangszer 2 0 

Elmélet 0 0 

Összesen: 7 fő 0 fő 

 

b) Művészeti alapvizsgát és záróvizsgát tett tanulók száma  

 

ALAPVIZSGA A-tagozat B-tagozat 

Hangszer-elmélet 1  4  

Hangszer 30  0  

Elmélet 48  0  

Összesen: 79 fő  4 fő  

 

ZÁRÓVIZSGA A-tagozat B-tagozat 

Hangszer-elmélet 5  0  

Hangszer 2  0  

Elmélet 0  0  

Összesen: 7 fő  0 fő  

 

c) A 2021/2022-es tanévre iskolánkba újonnan jelentkező felvett tanulók száma, tantárgyankénti 

megoszlása, zeneóvodások beiskolázási mutatói: 

Tanszak 

2021.10.01-i 

állapot 

Ebből 

zeneóvodás 

fő fő 

Furulya 22 1 

Fuvola 6  

Trombita 2  

Kürt 1  

Tuba 1  

Hegedű 20  

Gordonka 1  

Gitár 15  

Ütő 4  

Ének 3  

Zongora 31  

Előképző 2  

Szolfézs 2  

ZMG 4  

Összesen: 114 1 
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3. Felzárkóztatás, tehetséggondozás, egyéni fejlesztés 

 

a) A 2021/22-es tanévre „B”-tagozatra újonnan felvettek száma 

 

Tantárgyak Fő 

Fuvola 1 

Hegedű 3 

Gordonka 2 

Harmonika 1 

Összesen: 7 fő 

 

b) A 2022/2023-as tanévre „B”-tagozatra jelentkezők száma 

 

Tantárgyak Fő 

fuvola  5  

hegedű  3  

magánének  1  

Összesen: 9 fő 

 

A 2022/2023-as tanévre „A”-tagozatra visszajelentkezők száma „B”-tagozatról: 1 fő fuvola, 1 fő 

hegedű, 1 fő gordonka. 

 

c) Szakirányú továbbtanulásra jelentkezettek és felvettek száma 

  

FELKÉSZÍTÉS FELVÉTELI VIZSGÁRA FELVÉTELI VIZSGA 

EREDMÉNYE 

2 fő 2 fő 

 

d) Versenyeredmények (lásd a 2. sz. mellékletben) 

 

e) Zenei munkaképesség-gondozásban részt vett tanulók száma 

 

EK 1. évfolyam/fő EK 2. évfolyam/fő Szolfézs főtárgy + 

ZMG 

12 15 2 

 

f) Szilvay-módszer alapján tanulmányokat folytató növendékek száma  5 fő 

 

g) Elmélet felzárkóztató csoportban tanulók száma 5 fő 

 

 

4. Személyi feltételek  

a) Aktív pedagógusok életkori megoszlása 

 

-25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65- 

1 5 2 2 8 3 9 5 2 4 

 

b) Aktív pedagógusok végzettsége    
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Félév 
Engedélyezett 

ped. álláshely 

Pedagógus 

létszám 

(fő) 

Pedagógusok végzettsége Pedagógusok besorolása Szakvizsgát 

tett 

pedagógus 

létszám (fő) 

Közép-

iskola 
Főiskola Egyetem Gyakornok 

Ped. 

I. 

Ped. 

II. 
Mester 

1. 

félév 

(okt. 

1.) 

32,5 36 0 17 19 6 12 18 0 7 

2. 

félév 
32,5  35  0  16  19  2  14  19  0  8  

 

c) Aktív pedagógus létszám (Foglalkoztatottság jellege) – és bérgazdálkodás (Okt. 1-jei állapot 

szerint.) 

 

Munkaviszony jellege 
Létszám okt. 

1. 

Létszám év 

vége 

Közalkalmazotti jogviszony/teljes állás/határozatlan idő 19 19  

Közalkalmazotti jogviszony/részfoglalkoztatott/határozatlan 

idő 
13 14+1*  

Közalkalmazotti jogviszony/teljes állás/határozott idő - -  

Közalkalmazotti jogviszony/részfoglalkoztatott/határozott idő 4+3* 1+1*  

Óraadó 5 7  

Összesen: 41 42  

 

*  fő részfoglalkoztatott határozatlan időre és részfoglalkoztatott helyettesként határozott időre 

 

d) Pedagógus továbbképzés (Rendelkezésre álló összeg: 325.000 Ft) 

 

Név 
Támogatás 80 

% 
Önrész 

Perger Judit 0 0 

Haász Csilla  40000  0  

Gergely Virág Emese  23920  5980  

Rostás Zoltán  16000  4000  

Összesen támogatás: 79 920 Ft  

Útiköltség: 0  

 

 

5. Gyermekvédelmi munka (HH, HHH), SNI, BTMN-es tanulók ellátása  

a) Kedvezményes és/vagy ingyenes oktatás (térítési- és tandíj) adatai, SNI tanulók, hátrányos, ill. 

halmozottan hátrányos tanulók adatai 

 

 

 
2021/2022 

1. félév 2. félév 

Kedvezményes térítési- tandíjban részesülők 

száma 
2  3  

Ingyenes oktatásban részesülők száma 15 15  

 ebből SNI-s tanulók száma 12 13  

 ebből hátrányos ill. halmozottan 

hátrányos tanuló 
0 0  

Kedvezményben részesülők száma összesen: 17 fő 18 fő  



 

2. melléklet 

 

VERSENYEREDMÉNYEK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA 

2021/2022  

 

Tanév A verseny típusa 
A verseny 

száma/db 

Részt vevő 

diákok száma/fő 

Elért eredmények 

Helyezések/db Egyéb eredmények/db 

1. 2. 3. 4 -10. 
Külön-

díj  

Tovább-

jutás 
Egyéb 

2021/2022 

Nemzetközi 3 5 4 1      

Országos 6 18 3 2   2  

1 kiemelt arany 

1 arany 

5 ezüst 

1 bronz 

1 dicséret 

Országos-területi          

Megyei 2 3  1      

Regionális 4 17 1 1   1  

3 arany 

5 ezüst 

4 bronz 

Helyi 3 78       

10 kiemelt arany 

25 arany 

28 ezüst 

3 bronz 

Összesen: 18 121 8 5   3  

11 kiemelt arany 

29 arany 

38 ezüst 

8 bronz 

1 dicséret 
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3. melléklet 

ESEMÉNYNAPTÁR 

2021/2022 

 

AUGUSZTUS 

23. ALAKULÓ Értekezlet, 10.00 óra 

 Résztvevők: munkaközösség-vezetők, pedagógusok 

o Tájékoztató a nyári karbantartásokról 

o Év eleji teendők, térítési díj- és tandíjbefizetések regisztrációja 

o Munkaügyek  

o Tűz- és Balesetvédelmi Oktatás 

 Helyszín: Felső u. 33.  

 Felelős: intézményvezető 

23. TANKERÜLETI Igazgatói Értekezlet, 15.00 

 Helyszín: Online 

 Résztvevő: intézményvezető 

24-26. Adminisztrációs csomag kiosztása, növendék/óraszám-egyeztetés 

 Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 

24-31 Munkaközösségi munkatervek összeállítása 

 Felelős: munkaközösség-vezetők 

31.  Munkatervek leadása (munkaközösségi, zenekari, énekkari) 

 Felelősök: munkaközösség-vezetők 

30-3. PÓTFELVÉTELI MEGHALLGATÁS 

 Helyszín: Felső u. 33. és 45. 

 Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 

 Résztvevők: szaktanárok 

  

SZEPTEMBER 

  

1-7. Általános iskolák szülői értekezlete 

 Felelős: Csóka Gabriella intézményvezető-helyettes 

6-7-8. H-K-Sze  Hangszeres órabeosztások a tanítási helyszíneken  

 Felelősök: pedagógusok 

 8-18  Beiratkozás, térítési díj-, tandíj-befizetés regisztrációja szolfézstanárok ügyeletével 

 Helyszín: titkárság 

 Felelős: intézményvezető-helyettesek, iskolatitkárok 

6. Első tanítási nap 

7. Pengő-Bögöthy Duó – Fókuszban a nagybőgő 

 Helyszín: Zenei könyvtár 

 Közreműködik: Bögöthy Ádám 

9. és 13. Pótbeiratkozás, térítési díj, tandíj befizetése 8.00-16.00 óra között  

 Helyszín: titkárság 

 Felelős: iskolatitkárok  

10. TANÉVNYITÓ ÉRTEKEZLET 10.00 óra 

 Helyszín: Felső u. 33.  

 Résztvevők: valamennyi pedagógus 

 Felelős: intézményvezető 

10. ÖSSZESÍTŐK LEADÁSA 

 Résztvevők: pedagógusok 

 Felelős: intézményvezető-helyettesek 

10. Másik munkahelyről (állami fenntartású iskola, alapítványi iskola, zenekar, óraadók) igazolások leadása 

(alkalmazás típusa, munkaidő mértéke, heti munkaidő és óraszám megjelöléssel, órarenddel) 

16-24. Adminisztrációs napok (külön beosztás szerint)  

 Résztvevők: pedagógusok 

17. Az alapítványhoz benyújtandó eszközigények fontossági sorrendben történő leadása  

 Felelős: munkaközösség-vezetők 

21. A magyar dráma napja   

22. Őszi nap-éj egyenlőség 

24. A magyar diáksport napja 

28. Iskolatanács 11.00 
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 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 

 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 

28. Zeneismeret munkaközösség értekezlet, 10.00 óra 

 Helyszín: Iskolaközpont 

 Felelős: Haász Csilla 

30. A népmese napja   

30. Zenei Világnapi Hangverseny 

 Helyszín: Epicentrum Rendezvényközpont, 18.00 óra 

 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 

 

OKTÓBER 

1. A zene világnapja 

4. Fúvós tanszak – Furulya szakmai nap, 17.00 óra 

 Helyszín: Felső u. 45., kamaraterem 

 Résztvevők: Fúvós tanszak tanárai 

 Felelős: Zwickl Ágoston 

5. Pedagógusok Világnapja 

6. Az aradi vértanúk emléknapja 

 Fúvószenekar fellépése, 17.00 óra 

 Helyszín: Kálvin téri Református templom kertje 

 Résztvevők: Lukin Fúvószenekar 

 Felelős: Zwickl Ágoston 

6. Pengő-Bögöthy Duó – Fókuszban a nagybőgő – ismeretterjesztő előadás, 17.30 óra 

 Helyszín: Felső u. 45., Kamaraterem 

 Közreműködik: Bögöthy Ádám és Pengő Csaba 

12. ŐSZI PEDAGÓGIAI NAPOK - Szülő-tanár-gyerek-hangszer - Tehetséggondozás a kisgyermekkori 

zenei nevelésben - BudapestPOK 

 Előadó:  Magyar Margit 

 Résztvevők:  Molnár-Farkas Magdolna, Berg Andrea, Papné Tóth Zsuzsanna és Petrus-Bölöni Júlia 

13. Igazgatói értekezlet 

 Résztvevő: Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

13. Értekezlet  – A portfólió – mit, hogyan? 

 Helyszín: Iskolaközpont 

 Résztvevők: érintett szaktanárok 

 Felelős: intézményvezető 

14. ŐSZI PEDAGÓGIAI NAPOK – Új szelek a hangszeres zeneoktatásban – ingyenes, online előadás - 

BudapestPOK 

 Előadó:  Barsi Botond 

 Résztvevők:  Kuncze Melinda, Petrus-Bölöni Júlia, Szabóné Bán Ildikó 

16. Koncertlátogatás a MÜPA-ban – A rádiózenekar főpróbája: Emmanuel Pahud fuvolaművész 

 Helyszín: MÜPA 

 Résztvevők: Fúvós tanszak növendékei és tanárai 

 Felelős:  Zwickl Ágoston 

17. Képzés zenekarvezetőknek az egyedi hangzást nyújtó stílusjegyekről – Landesrat 

 Helyszín: Budapest, Oktatóközpont 

 Résztvevő:  Zwickl Ágoston – fúvószenekar-vezető 

18. Értekezlet – Mentorálásról, 11.00 óra 

 Helyszín: Iskolaközpont 

 Résztvevők: Hudacsek Tamás, Vámosi Éva, Zwickl Ágoston, Tóth Andorné, Haász Tímea, Szóka Júlia 

 Felelős: intézményvezető 

18. Fúvós munkaközösség – Kezdő tanulók (előző tanév) meghallgatása, 17.00 óra 

 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem 

 Felelős: Zwickl Ágoston 

19. Iskolatanács 11.00 óra 

 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 

 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 

 Felelős: intézményvezető 

19. Pedagógiai Szakmai Nap „Az együttműködés jegyében” – Kiss Zenede 

 Helyszín: Budakeszi, Erkel Ferenc Művelődési Ház 

 Résztvevők: Molnár-Farkas Magdolna, Perger Judit 

19. Igazgatói értekezlet 
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 Résztvevő: Szabóné Bán Ildikó intézményvezető 

20. Gitáros szakmai találkozó, 9.00 óra 

 Helyszín: Online - TEAMS 

 Résztvevők: gitár szakos pedagógusok 

 Felelős: Szóka Júlia 

20. Értekezlet – Pedagógus önértékelésről – Kinek, mit, hogyan? 10.00 óra 

 Helyszín:  Iskolaközpont 

 Résztvevők: Bögöthy Ádám, Hudacsek Tamás, Tekula Ádám, Módra Elvira 

 Felelős: intézményvezető 

22.  Őszi tanári hangverseny - LUKIN BÉRLET 1.  

 Helyszín: Epicentrum rendezvényközpont, 18.00 óra 

 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 

22. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap: péntek. TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP! 

23. Nemzeti Ünnep 

25. Téli időszámítás kezdete 

26. XV. Országos Klarinétverseny – területi válogató nevezési határidő 

25-29. Őszi Szünet 

 

NOVEMBER 

1. Mindenszentek 

2. Őszi szünet utáni első tanítási nap: kedd 

3. Igazgatói Értekezlet, 14.00 óra - online 

 Résztvevő: intézményvezető 

9. Vonós munkaközösség – Tanszaki hangverseny, 17.00 óra 

 Helyszín: Felső u. 45. kamaraterem 

 Résztvevők: vonós tanszak diákjai és tanárai 

 Felelős: Tóth Andorné 

15. Igazgatói Értekezlet, 11.00 óra - online 

 Résztvevő: intézményvezető 

17-18. VIII. Országos Bihari János Hegedű-, Gordonka- és Vonós Kamarazenei Fesztivál 

 Helyszín: Abony, ONLINE 

 Résztvevők: vonós tanszak tanulói: Vig Kira, Unyatinszki Balázs, Szöllősi Sára - hegedű 

 Felelős: Tóth Andorné, Vámosi Éva 

17. Zongora munkaközösség hangversenye 

 Helyszín: ONLINE. Videók leadási határideje: dec. 10. 

 Résztvevők: zongora tanszak tanulói  

 Felelős: Berg Andrea 

19. „B” tagozatos tanulóink hangversenye Tehetséghangverseny 

 Helyszín: ONLINE. Videók leadási határideje: nov. 26. 

 Résztvevők: iskola „B”-tagozatos tanulói  

 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 

24. Iskolatanács  9.30 óra 

 Helyszín: ONLINE 

 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 

 Felelős: intézményvezető 

24. Igazgatói Értekezlet, 11.00 óra - online 

 Résztvevő: intézményvezető 

25. Kezdő tanulók hangversenye II. – Fúvós tanszak 

 Helyszín:  Online. Videók leadási határideje: nov. 30. 

 Résztvevők:  Fúvós tanszak tanulói 

 Felelős: Zwickl Ágoston fúvós munkaközösség-vezető 

29-től FÉLÉVI HANGVERSENYEK  

 Helyszín: Online.  

 Résztvevők: tanulók, pedagógusok 

 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna  

 

 

DECEMBER 

2. Jön a Mikulás  

 Résztvevők: kollégáink 10 év alatti gyermekei és szüleik  

 Felelős: intézményvezető 
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6. Mikulás 

11. Fúvós tanszak – Hangversenylátogatás: Szegedi Harsonaegyüttes fellépése 

 Helyszín: Nemzeti Múzeum 

 Résztvevők: Zwickl Ágoston és Petrus-Bölöni Júlia 

 Felelős: Zwickl Ágoston és Petrus-Bölöni Júlia 

13. Iskolatanács 

 Helyszín: Online, 9.30 óra. 

 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 

 Felelős: intézményvezető 

15. XI. Országos Czidra László Furulyaverseny – területi válogató nevezési határidő 

15. Szólistáink karácsonyi hangversenye LUKIN BÉRLET  

 Helyszín: ONLINE. Videók leadási határideje: dec. 14. 

 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 

17. Zenekaraink, együtteseink karácsonyi hangversenye LUKIN BÉRLET  

 Helyszín: ONLINE. Videók leadási határideje: dec. 14. 

 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 

18.  A téli szünet előtti utolsó tanítási nap: szombat 

21. Téli napforduló 

22-02. TÉLI SZÜNET (2022. január 2-ig) 

 

2022 

 

JANUÁR 

3. A téli szünet utáni első tanítási nap: hétfő 

6. Vízkereszt 

7-ig FÉLÉVI TANSZAKI HANGVERSENYEK 

 Helyszín: online 

 Résztvevők: tanulók, pedagógusok 

 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 

7. XIV. Országos Kürtverseny – területi válogató nevezési határidő 

10-14. „B” tagozatos tanulók vizsgája  

 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem, 3-as terem, ütő-terem 

 Résztvevők:  szakos pedagógusok, érintett tanulók 

 Felelős: Csóka Gabriella 

14. XVI. Országos Zongoraverseny – területi válogató nevezési határidő 

17-27. I. FÉLÉVI ADMINISZTRÁCIÓ 

 Résztvevők: szaktanárok 

 Felelős: intézményvezető-helyettesek 

17-28. XIV. Országos Kürtverseny – területi válogatók 

18. Iskolatanács. 

 Helyszín: Online, 9.30 óra. 

 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 

 Felelős: intézményvezető 

26. Lukin László Napok LUKIN BÉRLET  

 a) „Hajnaltól pirkadatig” ismeretterjesztő előadás LUKIN BÉRLET  
 Résztvevők:  zeneiskola tanárai, tanulói 

 Helyszín:  Online. A Felvételek leadási határideje: január 27. 

 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna, Zeneismeret tanszak 

27. b) Emlékhangverseny Lukin László tiszteletére a Magyar Kultúra Napja alkalmából 

 3. Tehetséghangverseny  

 Helyszín:  Online. A Felvételek leadási határideje: január 27. 

 Résztvevők:  az iskola „B”-s tanulói  

 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 

22. A magyar kultúra napja 

21. Az I. félév utolsó napja 

21. Munkaközösség-vezetők és zenekarvezetők félévi beszámolóinak leadási határideje 

28.  I. félévi TANTESTÜLETI ÉRTEKEZLET, 9.30 ONLINE 

 Helyszín: online 

 Résztvevők: szaktanárok 

 Felelős: intézményvezető 

28. A félévi értesítők kiadásának utolsó határideje 
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31. XII. Országos Bartók Béla Hegedű-Duó Verseny – döntő nevezési határidő 

31-febr.12  XI. Országos Czidra László Furulyaverseny – területi válogató 

 

FEBRUÁR 

1. XV. Országos „Alba-Regia” Kamarazene Verseny – területi válogató nevezési határidő 

1-4. TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJBEFIZETÉS ELŐIRÁNYZAT   

 Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, iskolatitkárok 

4-6. XV. Országos Klarinétverseny - döntő 

6. Magyar Harmonikások Napja – Harmonika díjátadó 

 Helyszín: Albertirsa 

 Felelős: Szokolai Zoltán 

7. II. félévi alapítványi igények leadása 

 Felelős:  munkaközösség-vezetők, könyvtáros 

7. Regionális Gordonkaverseny – nevezési határidő 

5-16. XVI. Országos Zongoraverseny – területi válogató 

-12. XI. Országos Czidra László Furulyaverseny – területi válogató 

17. Iskolatanács       9.30. 

 Helyszín: online 

 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 

 Felelős: intézményvezető 

18. XIV. Országos Kürtverseny – döntő nevezési határidő 

18. Alapítványi Farsangi Bál 

 Helyszín:  ONLINE – videók feltöltési határideje: Febr. 18. 

 Résztvevők: tanulók, pedagógusok, szülők, vendégek 

 Felelős: intézményvezető és Molnár-Farkas Magdolna 

21-25. Lukin Zenepedagógiai Projekthét 

 Helyszín: Felső u. 45., Kamaraterem 

 Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 

22-márc.5. XV. Országos „Alba-Regia” Kamarazene Verseny – területi válogató 

25. A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 

25. XVI. Országos Zongoraverseny – döntő nevezési határidő 

25. Gergely Virág minősítése 

28. Magánének tanszak – Kezdők hangversenye  

 Helyszín: Felső u. 45., Kamaraterem 

 Felelős: Szóka Júlia  

 

  

MÁRCIUS 

4. XI. Országos Czidra László Furulyaverseny – döntő nevezési határidő 

4. VI. Papp Lajos Regionális Zongoraverseny – videó beküldési határidő 

4-5. XII. Országos Bartók Béla Hegedű-Duó Verseny – döntő 

4-6. XIV. Országos Kürtverseny – döntő 

 Helyszín:  Biatorbágy 

8. VI. Papp Lajos Regionális Zongoraverseny – eredményhirdetés online 

9. Zongora tanszaki értekezlet, online 9.30 óra 

 Téma:  tanmenet 

 Felelős: Berg Andrea 

11. Regionális Gordonkaverseny – Érd – videó beküldési határidő 

 Résztvevők: az iskola gordonka szakos tanulói 

 Felelős: intézményvezető, szakmai munkaközösség-vezetők 

11. Rendkívüli Értekezlet, 9.30 óra - ONLINE 

 Témák: A 2022/23-as tanév beiskolázási terve és Továbbképzési program 2023-2028 

 Felelős: intézményvezető 

11. V. Pest Megyei Dallam-Ütőhangszeres Szólóverseny és Találkozó 

 Helyszín: Göd 

 Résztvevő: Kentsch Levente 

 Felelős: Madarászné Vajda Éva 

11. Érdi Kamarazenekar ünnepi hangversenye 

 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ  

14. Pihenőnap 

15. Nemzeti Ünnep 
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19. A cigányság világnapja 

 Gordonkaverseny zsűrizés 

20. Tavaszi nap-éj egyenlőség 

22. A víz világnapja 

22. Molnár-Farkas Magdolna minősítése 

23-24. SKÁLA-ETŰD Vonós beszámoló 

 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem és kihelyezett tagozatok iskolái 

 Résztvevők: Vonós tanszak tanulói 

 Felelős: Vonós munkaközösség-vezető 

24. Fúvós tanszaki hangverseny 

 Helyszín: Kőrösi iskola és Felső u. 45. 

 Felelős: Zwickl Ágoston 

25. XV. Országos „Alba-Regia” Kamarazene Verseny – döntő nevezési határidő 

26. Munkanap szombati munkarenddel 

25-27. XVI. Országos Zongoraverseny – döntő 

28. Iskolatanács, 11.00 óra 

 Helyszín:  Felső u. 33. iroda 

 Résztvevők: Munkaközösség-vezetők 

 Felelős: intézményvezető 

28. Fúvós szakmai munkaközösség hangversenye, 17.00 

 Helyszín: Felső u. 45. , Kamaraterem 

 Résztvevők: fúvós tanszak tanulói 

 Felelős: Zwickl Ágoston 

28. Vegyes szakmai munkaközösség hangversenye, 19.00 

 Helyszín: Felső u. 33.  

 Résztvevők: vegyes tanszak tanulói 

 Felelős: Szóka Júlia 

 

ÁPRILIS 

1-3. II. Országos „Nyitnikék” Fuvolaverseny 

 Résztvevők: Molnár Letícia, Buzási Borbála, Jakus Eszter, Szabó Mirella Sztella 

 Felelős:  Petrus-Bölöni Júlia, Vida Orsolya 

2. Nemzetközi gyermekkönyvnap  

5. Szecsődi Ferenc előadása – „A világhírű „Hubay” hegedűiskola titka” 

 Helyszín: Kamaraterem, 18.00 óra 

8. „LÉLEKHÍD” - A 6. Lukin Csalogányai népdaléneklési fesztivál, 15.00 óra  

 Helyszín: Érdi Bolyai János Általános Iskola 

 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna és a zeneismeret munkaközösség-vezető 

8. „LÉLEKHÍD” - ZONGORAFESZTIVÁL – „Táncoló billentyűk” 

 Helyszín: Epicentrum Rendezvényközpont, 17.00 óra 

 Résztvevők: zongora tanszak tanulói, tanárai 

 Felelős: Berg Andrea 

8-10. XI. Országos Czidra László Furulyaverseny - döntő 

9. Magyarok Vására 

 Fúvószenekar fellépése 9.30 óra 

 Felelős: Zwickl Ágoston 

9. Érdi Kamarazenekar fellépése MediCantare vegyeskarral 

 Helyszín: Érdi Kármelhegyi Boldogasszony (Gellért u.) Katolikus templom, 18.00 óra 

10. Érdi Kamarazenekar fellépése MediCantare vegyeskarral 

 Helyszín: Leövey Klára Gimnázium, Budapest, 18.00 óra 

11. Fúvós tanszaki hangverseny II. „Kezdők” és versenyre felkészülők 

 Helyszín: Kamaraterem, 17.00 óra és Kőrösi iskola 

 Felelős: Zwickl Ágoston, Petrus-Bölöni Júlia, Balázs Péter  

11. Ének tanszak hangversenye – „haladók” 

 Helyszín: Felső u. 45. kamaraterem, 19.00 

 Felelős: Szóka Júlia 

11. Abonyi Országos Mélyrézfúvós- és Kamarazene verseny jelentkezési határidő 

11. A magyar költészet napja 

11-13. Zenei képességfelmérés az általános iskolák 1-2. osztályaiban 

 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna és a Zeneismeret munkaközösség-vezető 

11-től ÉV VÉGI HANGVERSENYEK   



Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola OM 039974 – Akkreditált Kiváló Tehetségpont 
ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 

2021-2022 
 

  34 

 Helyszín: a tanítási helyszínek 

 Résztvevők: tanulók, pedagógusok 

 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 

13. Pest megyei Rézfúvósverseny - Göd 

 Részvevő: Mikló Csongor, Nagy Panka Sára 

 Felelős: Maros Ákos, Módra Elvira, Zwickl Ágoston, Németh Ferenc 

13. III. Keönch Boldizsár Énekverseny 

 Helyszín: Balassagyarmat 

 Résztvevők: Somorai Bíborka, Iváncsics Noémi, Takács Máté 

 Felelős: Szóka Júlia 

13. Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

14-19. TAVASZI SZÜNET 

16. A holokauszt áldozatainak emléknapja 

18. Műemlékvédelmi világnap 

20. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap: szerda 

20. Iskolatanács 11.00 óra 

 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 

 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 

21-22. Tanköteles tanulók beíratása az általános iskolákba 

21. Taksony – Német Nemzetiségi Regionális Zenei Verseny – jelentkezési határidő 

21. Tanfelügyelet - vezető 

22-29. NYÍLT NAPOK  

22. A Föld napja 

22-24. XV. Országos „Alba-Regia” Kamarazene Verseny - döntő 

24. Érd Körbe, Lukin Fúvószenekar fellépése 

 Felelős:  Zwickl Ágoston 

22-26-28. Hangszerbemutató óvodásoknak 

 Helyszín: Érd Zenei Könyvtár, 10.00 óra 

 Résztvevők: az iskola tanárai és tanulói 

 Felelős:   intézményvezető 

27. Hangszerbemutató és -simogató 

 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ, 10.00 óra 

 Résztvevők: az iskolai tanárai és tanulói 

 Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 

29. Tavaszi Művész-tanári koncert   18.00 

 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ, kamaraterem 

 Résztvevők: a Lukin AMI zenetanárai 

 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 

29. VI. Veszprémi Klasszikus Magánének Verseny 

 Helyszín: Veszprém 

 Résztvevők: Takács Máté Barnabás, Somorai Bíborka 

 Felelős: Szóka Júlia 

30. „Kidoboló” kisdobverseny – jelentkezési határidő 

25-máj.5. Felvételi meghallgatások a 2022/23-as tanévre  

folyamatos Elméleti Alapvizsga és év végi írásbeli tesztek megírása 

 Helyszín: oktatási helyszínek 

 Felelős: munkaközösség-vezető 

 

MÁJUS 

1. A munka ünnepe. Az EU-csatlakozás napja 

1. Anyák napja 

2. Vonós házi verseny, 16.00-tól 

 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem 

 Résztvevők: vonós tanszak növendékei 

 Felelős: Tóth Andorné 

2-től Írásbeli érettségik 

6. Taksony – Német Nemzetiségi Regionális Zenei Verseny 

 Helyszín: Taksony 

 Résztvevők: Lukin Fúvószenekar kamaraegyüttese (12 fő), Tárnoki Kiara, Mikló Csongor, Stier Máté, 

Nagy Panka Sára, Koncz Bianka, Szokolai Nándor, Gaga Zalán 
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 Felelős: Petrus-Bölöni Júlia, Madarászné Vajda Éva, Németh Ferenc, Zwickl Ágoston, Szokolai 

Zoltán 

6. Zenekarok, Kamaraegyüttesek hangversenye, 18.00 óra 

 Helyszín: Epicentrum Rendezvényközpont 

 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 

7. Fúvós tanszak – Hangversenylátogatás: Nemzeti Filharmonikus Zenekar – Pálfalvi Tamás 

trombitaművész 

 Helyszín: Zeneakadémia 

 Résztvevők: fúvós tanszak tanulói 

 Felelős: Zwickl Ágoston 

11. VI. Abonyi Országos Vadászkürt-, Mélyrézfúvós- és Rézfúvós Kamarazenei Fesztivál  

 Résztvevő:  Nagy Panka Sára – tenorkürt 

 Felelős: Zwickl Ágoston, Németh Ferenc 

12. Petrus-Bölöni Júlia előadása – bemutató óra saját módszereiről 

 Időpont: 15.30-17.00 

 Helyszín: Kőrösi iskola  

13. Művészeti Iskolák Találkozója  

 Helyszín: Sóskút 

 Résztvevők: Varga Dávid Zsolt – gordonka, Szabó Mirella Sztella – fuvola, Nagy Panka Sára – 

tenorkürt 

 Felelős: Rédai Erzsébet, Vida Orsolya, Zwickl Ágoston, Németh Ferenc 

14. 8. kerületi Budapesti Magánénekverseny Tihanyszegi Mária Emlékére 

 Résztvevők: Somorai Bíborka, Kállay Gyopár 

 Felelős: Szóka, Júlia, Rostás Zoltán 

16-22 Nemzetközi Harmonikaverseny – Szerbia 

 Résztvevők: Patarcsits Bálint, Molnár-Bálint Ignác 

 Felelős: Szokolai Zoltán 

18-tól Év végi összefoglaló órák: előképző, szolfézs, zeneirodalom 

 Helyszín: a tanítási helyszínek 

 Felelős: zeneismeret munkaközösség-vezető, Molnár-Farkas Magdolna 

17. Iskolatanács 11.00 óra 

 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 

 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 

 Felelős: intézményvezető 

19. ADMINISZTRÁCIÓS ÉRTEKEZLET 11.00 óra 

 Helyszín: Felső u. 33. előtér 

 Résztvevők: az iskola pedagógusai 

 Felelős: intézményvezető 

21. Magyarok Vására 

 Fúvószenekar fellépése 

 Felelős: Zwickl Ágoston 

23-ig ÉV VÉGI HANGVERSENYEK   

 Helyszín: a tanítási helyszínek 

 Résztvevők: tanulók, pedagógusok 

 Felelős: Csóka Gabriella 

24-28. Nemzetközi Harmonikaverseny – Horvátország Pula 

 Résztvevő: Patarcsits Bálint 

 Felelős: Szokolai Zoltán 

24. Mátrai Hangok Énekverseny 

 Helyszín: Gyöngyös 

 Résztvevő: Takács Máté 

 Felelős: Szóka Júlia, Rostás Zoltán 

25. HANGSZERES VIZSGÁK KEZDETE   

 Felelős: Csóka Gabriella 

 Helyszín: Iskolaközpont 

29. Gyermeknap 

29. Hősök napja 9.30 

 Helyszín: Érd, 9.30 óra 

 Résztvevő: Lukin Fúvószenekar 

 Felelős: Zwickl Ágoston 

30-tól Adminisztrációs napok  
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 Felelős: intézményvezető-helyettesek 

 

JÚNIUS  

3. Munkaközösség-vezetői, zenekar-, kórusvezetői, könyvtári beszámolók leadási határideje 

4. A nemzeti összetartozás napja 

5. Pedagógusnap 

6. PÜNKÖSD 

8. TANÁRI KIRÁNDULÁS – tanítás nélküli munkanap 

 Felelős: intézményvezető 

10-ig Adminisztrációs napok 

 Felelős: intézményvezető-helyettesek 

15.  utolsó tanítási nap 

16. TANÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLET 10.00 óra  

 Helyszín: Felső u. 45. kamaraterem 

 Résztvevők: az iskola pedagógusai 

 Felelős: intézményvezető 

16. Tanévzáró Ünnepély 17.00 óra 

 Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ 

 Felelős: intézményvezető 

19. VII. Országos Szegedi Harmonikaverseny 

 Helyszín: Albertirsa 

 Résztvevők: harmonika tanszakos növendékek 

 Felelős: Szokolai Zoltán  

20-24. Tehetséggondozó Zenei Tábor – Érd 

 Felelős: intézményvezető 

21. Nyári napforduló 

25. Barlangok napja 

 

Utolsó munkanap:   2022. június 27. hétfő 

Nyári szabadság:   2022. június 28. (kedd) – augusztus 19. (péntek) 

A 2022/23-as tanév első munkanapja: 2022. augusztus 22. (hétfő) 
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4. melléklet  
 

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 

ÉVENTE VIZSGÁLANDÓ TERÜLETEINEK ÉRTÉKELÉSE 

 
Szempontok Elvárások Értékelés 

1. Pedagógiai folyamatok 

Tervezés 

Hogyan valósul meg a 

stratégiai és az operatív 

tervezés? 

Az éves munkaterv összhangban van a 

stratégiai dokumentumokkal és a 

munkaközösségek terveivel. 

Teljesül. 

Megvalósítás 

Milyen az intézmény 

működését irányító éves 

tervek és a beszámolók 

viszonya? 

A tanév végi beszámoló megállapításai 

alapján történik a következő tanév tervezése. 

Teljesül. 

Milyen a pedagógusok éves 

tervezésének, és a tényleges 

megvalósulásának a 

viszonya? 

A pedagógiai munka megfelel az éves 

tervezésben foglaltaknak, az esetleges 

eltérések indokoltak. 

Teljesül. Indoklás: Az éves tanmenetek 

és a leadott órák közötti eltérések 

szakmailag elfogadhatóak és 

indokoltak. 

Értékelés 

Milyen a pedagógiai 

programban meghatározott 

tanulói értékelés működése 

a gyakorlatban? 

A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal 

folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és 

szüleinek/gondviselőjének. 

Teljesül. Indoklás: Lásd a havi 

értékelések. 

Korrekció 

Mi történik az ellenőrzés, 

mérés, értékelés 

eredményével? 

(Elégedettségmérés, 

intézményi önértékelés, 

pedagógus-értékelés, egyéb 

mérések) 

Évente történik az önértékelés keretében az 

eredmények elemzése, a tanulságok levonása, 

fejlesztések meghatározása, és az intézmény a 

mérési-értékelési eredmények függvényében 

korrekciót végez szükség esetén. 

 

Teljesül. 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Személyiségfejlesztés 

Hogyan történik a tanulók 

szociális hátrányainak 

enyhítése? 

Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa 

információkkal rendelkezik minden tanuló 

szociális helyzetéről. 

Részben teljesül. Indoklás: Az 

intézmény vezetése kizárólag a 

térítési/tandíj befizetés regisztrációja 

alapján értesül a tanulók szociális 

hátteréről a kedvezmények igénylése 

során.  A pedagógusok ad hoc esetben, 

kizárólag a tanítás során nyernek 

betekintést a tanulók családi 

helyzetéről.  

Hogyan támogatják az 

önálló tanulást, hogyan 

tanítják a tanulást? 

Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő 

és sajátos nevelési igényű tanulók 

megkülönböztetett figyelmet kapnak. 

Teljesül. Lásd SNI-s elmélet-csoportok, 

fejlesztő/felzárkóztató foglalkozások 

biztosítása. 

Közösségfejlesztés 

Az intézmény 

közösségépítő 

tevékenységei hogyan, 

milyen keretek között 

valósulnak meg? 

A szülők a megfelelő kereteken belül részt 

vesznek a közösségfejlesztésben. 

Részben teljesül. Indoklás: A szülők a 

hangversenyek, versenyek során 

vesznek részt a közösségépítő 

folyamatokban. 

3. Az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények 

Milyen eredményességi 

mutatókat tartanak nyilván 

az intézményben? 

Nyilvántartják és elemzik az intézményi 

eredményeket: 

 tanév végi eredmények – tantárgyra, 

2 tanévre vonatkozóan 

 versenyeredmények: országos szint, 

Teljesül. Lásd a beszámoló 

idevonatkozó mellékleteit. 



Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola OM 039974 – Akkreditált Kiváló Tehetségpont 
ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 

2021-2022 
 

  38 

megyei szint, tankerületi szint, 

települési szint 

 továbbtanulási mutatók 

 vizsgaeredmények 

 elismerések 

 lemorzsolódási mutatók (évismétlők, 

magántanulók, kimaradók, 

lemaradók) 

 elégedettségmérés eredményei 

(szülő, pedagógus, tanuló) 

 neveltségi mutatók 

 stb. 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Milyen pedagógus szakmai 

közösségek működnek az 

intézményben, melyek a fő 

tevékenységek? 

A pedagógusok szakmai csoportjai maguk 

alakítják ki működési körüket, önálló 

munkaterv szerint dolgoznak. A 

munkatervüket az intézményi célok 

figyelembe vételével határozzák meg. 

Teljesül. Lásd a munkaközösségek 

munkaterveit és beszámolóit. 

Hogyan történik az 

információátadás az 

intézményben? 

Az intézmény munkatársai számára biztosított 

a munkájukhoz szükséges információkhoz és 

ismeretekhez való hozzáférés. 

Teljesül. Indoklás: a kommunikáció 

több csatornás. 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Hogyan kapnak 

tájékoztatást a partnerek az 

intézmény eredményeiről? 

Az intézmény helyben szokásos módon 

tájékoztatja külső partnereit (az 

információátadás szóbeli, digitális vagy 

papíralapú). 

 

A partnerek tájékoztatását és véleményezési 

lehetőségeinek biztosítását folyamatosan 

felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. 

Teljesül. Lásd honlap, Facebook-oldal, 

szülői hírlevelek. 

6. A pedagógiai működés feltételei 

Személyi feltételek 

Hogyan felel meg a 

humánerőforrás az 

intézmény képzési 

struktúrájának, pedagógiai 

értékeinek, céljainak? 

Az intézmény rendszeresen felméri a 

szükségleteket, reális képpel rendelkezik a 

nevelő-oktató munka humánerőforrás-

szükségletéről. 

 

A humánerőforrás szükségletben bekövetkező 

hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi 

a fenntartó számára. 

Teljesül.  

Szervezeti feltételek 

Hogyan történik az 

intézményben a 

feladatmegosztás, 

felelősség- és 

hatáskörmegosztás? 

A feladatmegosztás a szakértelem és az 

egyenletes terhelés alapján történik. 

Részben teljesül. Az egyenletes 

terhelésen az intézmény folyamatosan 

dolgozik. 

7. Az intézménytípusra vonatkozó nevelési, nevelési-oktatási irányelvet megállapító jogszabályban 

meghatározott országos szakmai elvárásoknak és az intézményi céloknak való megfelelés. 

-   

 
  



Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola OM 039974 – Akkreditált Kiváló Tehetségpont 
ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 

2021-2022 
 

  39 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK,  

ZENEI EGYÜTTESEK BESZÁMOLÓI 

KOTTATÁR 
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ZONGORA MUNKAKÖZÖSSÉG 

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 

2021/2022-es tanév 

 

1. A tanévindítás feltételei 

   1.1 Személyi feltételek 

I. félév 

A 2021/2022-es tanévben zongora tanszakon 168 diák tanul. Közülük egy fő (Nagy Nimród Béla) 

B-tagozatos (3. évfolyamos). 

Szeptembertől bővült tanszakunk: ismét tantestületünk tagja Esze Zsolt kolléga, aki 6 főtárgyas 

tanuló és 1 kötelező tárgyas tanuló oktatását látja el.  

Az 599/2021. (X.28.) Kormányrendelet  hatálybalépése után egyik kollégánk már nem dolgozik 

iskolánkban. 2022. január 3.-tól Tankó Eszter kolléganő tanulóit három kolléga látja el: Esze Zsolt, 

Rostás Zoltán és Sárdi Tamás (új kolléga). Rostás Zoltán a Kőrösi Iskolában tanuló diákokat, Sárdi 

Tamás pedig a Gárdonyi Iskolában tanuló diákokat vette át. Három tanuló Esze Zsolt kollégához 

került. Pillanatnyilag úgy tűnik, Sárdi Tamás kolléga csak április 1-jéig tud nálunk tanítani. Utána, 

valószínűleg, ismét tanárváltással tudjuk megoldani a Gárdonyi Iskolában tanulók zongoraoktatását. 

Rostás Zoltán kolléga korrepetíciós óráit a Gárdonyi és a Kőrösi Iskolában Madarászné Losonczi 

Katalin vette át, aki  január 17-től csatlakozott munkaközösségünkhöz.  

A második félévben zongora tanszakon a tanári létszám, az újonnan csatlakozott kollégákkal együtt  

14 fő. 

Ebben a tanévben tanszakunkon nem volt önértékelő kolléga. 

Gergely Virág és Kuncze Melinda kolléganő elkészítette a portfólióját. Gergely Virág online 

óralátogatásának időpontja: 2022. február 25. 

 

II. félév 

Gergely Virág minősítési eljárása 2022. február 25-én befejeződött. 2023. január 1-jétől pedagógus 

II. fokozatba léphet. 

2022. március elején, a pedagógusok kötelező oltásáról szóló rendeletet eltörölték, így március 11-

től ismét tanszakunkon tanít Tankó Eszter. Március 11-től elköszöntünk Sárdi Tamástól és 

Madarászné Losonczi Katalintól, Rostás Zoltán kolléga pedig, a zongora főtárgy órák helyett, 

visszakapta a korrepetíciós óráit. 

2022. március közepétől a tanszak tanárainak létszáma 12 fő. 

 

   1.2 Tárgyi feltételek 

I. félév 

Ebben a félévben két új zongorapadot tudtunk vásárolni az Érd Zenekultúrájáért Alapítvány 

támogatásából. Az egyik új zongorapad az igazgatói irodába, a másik a Marianumba került. Még 

nem érkezett meg az új Kawai GL-10 PE típusú zongora, amit az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma támogatásából rendeltünk meg. 

Két kolléga is jelzett problémát az iskolai hangszerekkel kapcsolatban. A hangszerészünk már tud 

ezekről. Kértem, nézze meg a hangszereket, jelezzen vissza: megoldható- e a javíttatásuk? Az egyik 

hangszer az Érdligeten lévő Förster pianínó, amit a későbbiekben érdemes lenne új hangszerre 

cserélni. 

A következő tanévben beinduló szintetizátor tanszaknak hangszerre lenne szüksége. 

 

II. félév 

2022. januárban, a II. félévi hangolások idején, az iskola hangszerésze jelezte: a Felső utca 45. 

épület 10. termében a zongora javíthatatlan, tönkrement. A további hangolások alatt  újabb 

problémákat talált: a Kőrösi Iskolában két hangszert (két pianínót) kellene javítani. Mindkét 
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hangszernél be kellene állítani (szabályozni) a mechanikát. (A 25. teremben a Petrof pianínót és a 

Hász Melitta kolléganő termében lévő pianínót.)  

Még mindig nem érkezett meg a Kawai GL-10 PE típusú zongora, amit májusra ígért a beszállító 

üzlet. 

A kamarateremben a Yamaha pianínót áthelyeztük egy másik helyre. A hangszer áthelyezésével a 

Boston zongorát és a Yamaha pianínót együtt is lehet használni; kétzongorás darabokat is elő lehet 

adni a teremben. A Yamaha pianínóhoz szükség lenne stúdiógörgőre, hogy ideális helyre lehessen 

tolni a kétzongorás darabok előadásakor. 

 

2. A tanév fő feladatainak megvalósulása, értékelése 

     2.1. Kiemelt pedagógiai feladatok megvalósulása 

 

I. félév 

Az első félévre két kiemelt pedagógiai feladatot terveztünk: a kezdők meghallgatását és az 

össztanszaki hangversenyt. 

A november 29-re tervezett kezdők meghallgatása ebben a tanévben is elmaradt. A járványhelyzet 

alakulása miatt a tankerület utasítására 2021. november 15-től minden rendezvényt el kellett 

halasztani 2021. december 31-ig. A tanszak úgy döntött: online nem szeretnénk megszervezni a 

meghallgatást. Lehetőséget kapott minden kolléga: ha valamelyik tanulóval kapcsolatban 

problémája lenne, kérhet segítséget. Ezzel a lehetőséggel egy kolléga,  Papné Tóth Zsuzsanna élt. 

Videófelvételeket készített, ezeket elküldte nekem. Telefonon megbeszéltük a videón látott 

tapasztalatokat, valamint a problémás területeket. 

A tankerület utasítása az össztanszaki hangversenyt is érintette. A hangversenyt viszont szerettük 

volna megtartani: a tanulók felkészültek a november 17-re meghirdetett koncertre. November 17. 

után elkezdtük szervezni az online zongora tanszaki hangversenyt. A műsorszámok összegyűjtése 

és a műsor összeállítása után csak 2022. január 13.-án készült el az össztanszaki koncert  

videófilmje.  

A tanévet élő oktatásban kezdtük. Sokkal könnyebb és hatékonyabb így a munkánk, mint az online, 

vagy a hibrid oktatás alatt. A járvány további terjedésével viszont egyre több tanuló hiányzott 

karantén, vagy betegség miatt. A sok hiányzás megnehezítette a tanulók felkészítését, valamint a 

videófelvételek elkészítését (volt, hogy többször kellett más időpontra halasztani). A telephelyeken 

gyakori, hogy éppen akkor nincs csend az épületnek abban a részében, ahol videófelvételt 

készítenek a kollégák. Kénytelenek többször felvenni a tanuló előadását, hogy minél kevesebb 

háttérzaj legyen a felvételen. 

 

II. félév 

2022. április 08-án tartottuk a második félévre tervezett „Táncoló billentyűk" zongorafesztivált. 

A rendezvény címe jelképes, utalás a hangverseny témájára, ami nem más, mint a táncok. A 

műsorba táncok zenéit, illetve tánchoz kapcsolódó zongoradarabokat válogattunk. A műsorban 

elhangzott darabokhoz rajzokat-fotókat válogattunk, ezeket a műsor ideje alatt kivetítettük. A 

műsorban érintőlegesen szó volt tánctörténetről, valamint divatról is. A divatruhák fotóit Budai 

Lotti „Rizsporos hétköznapok” című könyvét felhasználva, az írónő engedélyével mutattuk be. A 

koncert plakátján, az emléklapokon és a műsor alatt kivetített címdiákon az egyik 6. évfolyamos 

tanuló, Pap Rebeka által készített illusztráció volt látható: táncoló billentyűk.  

A műsor megvalósítása a tanszak tanárainak közös munkája alapján jött létre. A téma Szabóné Bán 

Ildikó, a cím Papné Tóth Zsuzsanna ötlete volt. A szervező és lebonyolító munka is közös volt. A 

műsor összeállításában, az összekötő szövegek összeállításában, a képek keresésében, az 

eszközszállításban és az ajándékok kiválasztásában Módra Elvira segített. Az ajándékokat 

vásárolták és csomagolták, az emléklapok és az ajándékok kiosztásában segítettek, illetve 

eszközöket szállítottak: Hász Melitta és Kuncze Melinda. Budai Lotti könyvének felhasználása 

Gergely Virág ötlete volt. Ő kért engedélyt az írónőtől a könyvben szereplő fotók felhasználásához; 
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ő szkennelte be a könyvből a fotókat a kivetített diákhoz. A műsorvezető szintén Gergely Virág 

volt. A műsor előtti próba lebonyolításában, a szereplő tanulók sorrendbe ültetésében segítettek: 

Peicsné Poznár Katalin és Tankó Eszter. A címdiákat Papné Tóth Zsuzsanna készítette, valamint 

videófelvételt készített a műsorról. A plakátot és az emléklapokat Szabóné Bán Ildikó készítette. Az 

oklevelek kinyomtatásában az intézményvezető-helyettesek (Csóka Gabriella és Molnár-Farkas 

Magdolna) segítettek. 

A felkészítést nehezítették a koncert előtt néhány héttel történt tanárváltozások. Néhány tanulónak a 

felkészítését több (2-3) kolléga látta el.  

A műsorban 23 tanuló szerepelt, a szereplőkön kívül még egy tanuló az egyik táncról olvasott fel 

rövid szöveget, két tanuló rajzot készített a műsorhoz. A műsor jól sikerült, tetszett a közönségnek. 

Az Epicentrumban lévő zongora viszont már eléggé rossz állapotban volt. Főként a magasabb 

évfolyam tanulóit zavarta az előadásban a nem megfelelően működő hangszer. 

Rendezvényünk nem csak fesztiválkoncert volt, hanem jótékonysági hangverseny is. 

A „Táncoló billentyűk” zongorafesztivállal  csatlakoztunk a „Híd Kárpátaljáért” 

segélyprogramhoz,  együttműködve a ZeneVarázslat Mozgalommal, a Magyar Zeneiskolák és 

Művészeti Iskolák Szövetségével, valamint  a Magyar Református Szeretetszolgálattal.    A koncert 

végéig összegyűjtött adományokból több mint 80 000 Ft gyűlt össze.  

A munkatervben szereplő céljainkat sikerült megvalósítanunk: a zongorázás iránti motiváltság 

fenntartását, élményszerzést, technikafejlesztést, előadókészség-fejlesztést; a művészetek iránti 

érdeklődés felkeltését más művészeti ágak bevonásával. A céljainkat kiegészítettük a „Híd 

Kárpátaljáért” segélyprogramhoz való csatlakozással.  

 

     2.2. Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

I. félév 

A B-tagozat félévi vizsgáit élőben tartottuk, de a vizsgán, a zongora szakos B-s tanuló (Nagy 

Nimród Béla) betegség miatt nem tudott részt venni. A tanulót a félévi munkája alapján értékelte 

főtárgytanára, Papné Tóth Zsuzsanna.  

Nagy Nimród Béla két videófelvétellel is készült az online zongora tanszaki hangversenyre. 

Az SNI-s tanulók segítését, felzárkóztatását előre megtervezett, személyre szabott, könnyített 

tananyaggal végzik a főtárgytanár kollégák. 

II. félév 

A B-tagozatos Nagy Nimród Béla ebben a félévben benevezett a VI. Papp Lajos 

Zongoraversenyre. Az online versenyen szépen szerepelt. Az év végi vizsgaműsora is jól sikerült. 

Vizsgaprodukcióját a pontos technikai megvalósításra-előadásra való törekvés jellemezte. A 

vizsgabizottság javaslatai a további fejlődéshez: a hangminőség fejlesztése, gondolatok-érzelmek 

kifejezése. 

A zongora tanszak tanulóinak kb. 25%-a tanulási problémákkal küzd; vagy SNI-s, BTMN-es, vagy 

autista. Tanszakunkon három kollégánál aránytalanul nagy létszámú ezeknek a tanulóknak az 

aránya.  

Az SNI-s tanulók segítését felzárkóztatását, előre megtervezett, személyre szabott, könnyített 

tananyaggal végzik a főtárgytanár kollégák. 

 

      2.3. Tanszaki hangversenyek 

I. félév 

Félévi hangversenyek 

A tanszakon tanító kollégák többségében videófelvételeket készítettek a tanulóik előadásairól. A 

félévi hangversenyek helyett ezeket a videófelvételeket juttatták el a szülőknek (pl.: megosztott 

mappában).  

Össztanszaki zongorahangverseny 

A november 17-re  tervezett Össztanszaki zongorahangversenyt a járványügyi helyzet miatt nem 

tudtuk élőben megtartani. A tanszak úgy döntött: online szervezzük meg. A szereplő tanulók 
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előadásairól videófelvételeket készítettünk.  A koncertfilm elkészítésében és a műsor 

összeállításában a következő kollégák vettek részt: Módra Elvira, Szabóné Bán Ildikó, Papné Tóth 

Zsuzsanna és Berg Andrea. A koncertfilm sajnos csak januárban készült el. A Premiervetítés 2022. 

január 22-én 18.00 órakor kezdődött. 

 

II. félév 

2022. április 08-án, élőben tartottuk meg a „Táncoló billentyűk" zongorafesztivált. A műsorban 

táncok zenéit, illetve tánchoz kapcsolódó zongoradarabokat válogattunk. A műsorba elhangzott 

darabokhoz rajzokat-fotókat válogattunk, ezeket a műsor ideje alatt kivetítettük. A műsorban 

érintőlegesen szó volt tánctörténetről valamint divatról is. A divatruhák fotóit Budai Lotti 

„Rizsporos hétköznapok” című könyvét felhasználva, az írónő engedélyével mutattuk be. A koncert 

plakátján, az emléklapokon és a műsor alatt kivetített címdiákon az egyik 6. évfolyamos tanuló által 

készített illusztráció volt látható: táncoló billentyűk.  

A műsor megvalósítása a tanszak tanárainak közös munkája alapján jött létre. A felkészítést 

nehezítették a koncert előtt néhány héttel történt tanárváltozások. Néhány tanulónak a felkészítését 

több (2-3) kolléga látta el a tanárváltozások miatt.  

A műsorban 23 tanuló szerepelt, egy tanuló az egyik táncról olvasott fel rövid szöveget, két tanuló 

csak rajzot készített a műsorhoz. Főként a magasabb évfolyam tanulóit zavarta az előadásban a nem 

megfelelően működő hangszer. A műsor tetszett a szereplő tanulóknak, a kollégáknak és a 

közönségnek.    

Rendezvényünk nem csak fesztiválkoncert volt, hanem jótékonysági hangverseny is. A „Táncoló 

billentyűk” zongorafesztivállal  csatlakoztunk a „Híd Kárpátaljáért” segélyprogramhoz. 

 

2.4. Egyéb események, programok 

2.4.1. Belső továbbképzések, értekezletek, kurzusok, előadások 

 

I. félév 

Ebben a félévben egy tanszaki megbeszélés volt, amit online tartottunk meg január 14-én, pénteken. 

A megbeszélés témái: a második félévre tervezett „Táncoló billentyűk” fesztiválkoncert 

előkészítése, a feladatok egyeztetése; valamint aktuális feladatok, információk megbeszélése. A 

fesztivállal kapcsolatban még újabb egyeztetésre lesz szükség a további feladatok elvégzéséhez és a 

feladatok kiosztásához. A „Táncoló billentyűk” fesztivált már korábban előkészítettük: e-mailben 

egyeztettünk az elképzelésekről. 

A kezdők meghallgatásáról és az össztanszaki koncertről szintén e-mail-ben egyeztettünk.  

 

II. félév 

Zongoramesék előadás 

A Lukin Zenepedagógiai projekthéten, 2022. március 4-én, megismerkedtünk a Zongoramesék 

sorozat köteteivel. Elhívtuk a kötetek szerzőjét, Ari-Bencses Anikót. A szerző mesélt a kötetek 

megírásának ötletéről, az előkészítő munkáiról, valamint a kötet bemutatásának, tanításának 

tapasztalatairól. A szerző nagyon lelkesen beszélt saját szerzeményeiről, kötetei sikeréről. 

Betekintést kaphattunk a „zeneszerzői munkába” is, valamint az is elhangzott: egy kötet 

megjelenése több ember együttes munkájának eredménye. (Zeneszerző-tanár, illusztrátor, meseíró, 

szerkesztő stb… együttműködése.) Az előadás nagyon színes volt: kivetített képek-kották, mese és 

zene, valamint a szerző saját élményei, az alkotói munka problémái, sikerei tették még 

élményszerűbbé. Az előadáson az EMB (Editio Musica Budapest) két képviselője is részt vett. A 

Zongoramesék sorozat kottáiból hoztak több példányt, amiket az előadás ideje alatt szétosztottak 

közöttünk. 
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                2.4.2. Versenyek 

I. félév 

Ebben a félévben nem vettünk részt versenyeken. 

 

II. félév 

Tanszakunkon négy tanuló nevezett be a VI. Papp Lajos Zongoraversenyre. A versenyt online 

rendezte a Biatorbágyi Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola. A verseny időpontja: 2022. 

március 7-8. A tanulók versenyműsoráról a felkészítő tanárok, Hász Melitta és Papné Tóth 

Zsuzsanna videófelvételeket készítettek. Ezeket a felvételeket küldték el az online versenyre. A 

versenyző tanulók (Tóth Alíz, Nagy Nimród Béla, Fremda Péter és Fremda János) szépen 

szerepeltek. 

 

2.4.3. Egyéb 

I. félév 

Két tanuló vett részt a Marianum Általános Iskola és Gimnázium szalagavató ünnepségén:  

Tóth Regina (tanára: Módra Elvira) és Halmágyi Csenge (tanára: Berg Andrea).  

Kőrösi Iskola adventi koncert: Vörös Violetta Anna, Honi-Bagdi Júlia (tanáruk: Papné Tóth 

Zsuzsanna) 

II. félév 

2022. április 22. koncert az idősek otthonában (Papné Tóth Zsuzsanna, Tóth Andorné, Rédai 

Erzsébet, Vámosi Éva) 

2022. június 1. „Idősen, aktívan,  Érden” (Papné Tóth Zsuzsanna, Tóth Andorné, Rédai Erzsébet, 

Vámosi Éva) 

 

3. Óralátogatások tapasztalatai 

 

I. félév 

A két, portfóliót készített kolléga volt óralátogatáson. Az óralátogatás után elmondták 

észrevételeiket, javaslataikat, segítséget kaptak a hospitálási napló elkészítéséhez. 

 

II. félév 

Egy kollégánál látogattam két tanuló óráit. Mindkét tanóra nagyon jó, ösztönző légkörben zajlott. A 

tanuló és a tanár nagyon jó kapcsolata biztosítja az órán a megfelelő munkatempót és a hatékony 

tanulást. Az óralátogatás után a következőket javasoltam:  

A lámpaláz leküzdéséhez további problémafeltárást a hatékony, segítő módszerek, feladatok 

megtalálásához. A tanuló teljesítményének növelése érdekében az órai munka és az otthoni 

gyakorlás hatékonyságának növelése vezethet a további fejlődéshez. A hatékonyság növelése 

érdekében érdemes lehet olyan célravezető feladatok, szokásrendek stb. megkeresése, bevezetése, 

amelyek biztosítják a tanuló biztonságos tudását, előadását. 

 

4. Év végi vizsgák értékelése 

Ebben a tanévben jelenléti oktatásban tanítottunk. A járvány további terjedése miatt gyakran 

betegek voltak, vagy karanténban voltak a tanulók. A második félévben tanárváltozások is 

nehezítették az év végi vizsgára való felkészülést. 

Az év végi vizsgán minden tanuló igyekezett képességeinek legjavát megmutatni. 

 Az átlagos képességű tanulók többsége az előírt követelményeknek megfelelően teljesített. 

Kiemelkedő területeik voltak: helyes test- és kéztartás, helyes ritmus és tempó, memória, 

megfelelő karakterek és  dinamika. Fejlesztendő területek: hangminőség, hangszerkezelés, 

az otthoni gyakorlás időtartamának növelése.  

 B-tagozat és tehetséges tanulók vizsgája. Kiemelkedő területek: technikai felkészültség, 

hangminőség, billentés, előadásmód, a zenei stílus és előadásmód megvalósítása, az 
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elvégzett tananyag mennyisége. A tehetséges tanulók közül többen alapvizsgázók és 

záróvizsgázók voltak. Élmény volt hallgatni ezeknek a tanulóknak az előadását. 

Néhány alacsonyabb évfolyamos tanulónál, életkoránál, vagy évfolyamánál jóval magasabb 

szintű darabokat hallhattunk a vizsgán, egészen jó előadásban. Náluk a fejlesztési javaslatok: 

alapozó technikai feladatok, hangszerkezelés, zenei stílusok megismerése. 

Tanszakunkon egy tanuló tanul B-tagozaton. Vizsgaprodukcióját a pontos technikai 

megvalósításra-előadásra való törekvés jellemezte. A vizsgabizottság javaslatai a további 

fejlődéshez: a hangminőség fejlesztése, gondolatok-érzelmek kifejezése. 

 A tanulási problémákkal küzdő tanulók vizsgateljesítménye változó volt. Közülük 

néhányan meglepően jól vizsgáztak. Többségüknél észrevehető volt a képességek 

hiányossága, az alacsonyabb szintű tudás. Közülük azok a tanulók a kiemelkedők, akiknek 

előadása leginkább közelít egy átlagos tanuló előadásához. Többségük igyekezett rendezett 

ritmusban, megfelelő tempóban játszani. Néhány tanulónál memóriaproblémák és stressz 

miatt az előadás kissé szétesett. Több területen kellene ezeket a tanulókat fejleszteni. Ezek 

közül a leglényegesebb fejlesztési területek: kottaolvasás, memória, metrumtartás, ujjrendek 

betartása, ujjvégérzet fejlesztése, mozgásérzékelés-fejlesztés, ritmusfejlesztés, 

hallásfejlesztés, stresszoldás, az otthoni gyakorlás növelése. 

 SNI, BTMN, autizmus 
Ezeknek a tanulóknak – képességükhöz mérten – jól sikerült az év végi beszámolójuk. 

Mindenki el tudta játszani a műsorát. Voltak zeneileg kiemelkedő előadások is. A 

leglényegesebb fejlesztési területek: memória, kottaolvasás, metrumtartás, ujjrendek 

betartása, ujjvégérzet fejlesztése, mozgásérzékelés fejlesztése, ritmusfejlesztés, 

hallásfejlesztés, stresszoldás, az órai munka hatékonyságának növelése, 

koncentrációfejlesztés, az otthoni gyakorlás növelése. 

A zongora tanszak tanulóinak kb. 25%-a tanulási problémákkal küzd; vagy SNI-s, BTMN-es, vagy 

autista. Tanszakunkon három kollégánál aránytalanul nagy létszámú ezeknek a tanulóknak az 

aránya.  

 

Az év vég vizsgán, kísérleti jelleggel, elindítottuk a skálabajnokságot. Négy tanuló jelentkezett a 

bajnokságra: Balás Édua, Bánrévi Gábor András, Sinka Hanna, Szabó Ádám Zalán. (Felkészítő 

tanárok: Kuncze Melinda, Szabóné Bán Ildikó és Berg Andrea.)  A skálabajnokságon a részvétel 

önkéntes volt. A bajnokság célja: a zongoratechnika és a gyors-pergő játék, valamint az 

improvizációs készség fejlesztése, gyakorlásra és kreativitásra ösztönzés. Ezeknek a céloknak jó 

részét sikerült elérni: az improvizációs készség fejlesztését, a gyakorlásra és kreativitásra 

ösztönzést. 

 

5. Összefoglalás 

A tanévet élő oktatással kezdtük, de a járvány további terjedése, valamint a betegségek és a változó 

szabályok, tanárváltozások, gyakran akadályozták a folyamatos haladást. 

Tanszakunkon a személyi változás a legszembetűnőbb: a második félév elején 14 kolléga látta el az 

intézményben a zongoraoktatási és korrepetíciós feladatokat.  Ebben a tanévben 3 kolléga 

csatlakozott a tanszakhoz: Esze Zsolt, Madarászné Losonczi Katalin és Sárdi Tamás. 

2022. március elején, a pedagógusok kötelező oltásáról szóló rendeletet eltörölték, így március 11.-

től ismét tanszakunkon tanít Tankó Eszter. Március 11-től elköszöntünk Sárdi Tamástól és 

Madarászné Losonczi Katalintól, Rostás Zoltán kolléga pedig a zongora főtárgy órák helyett 

visszakapta korrepetíciós óráit. 

2022. március közepétől a tanszak tanárainak létszáma tizenkét fő. 

Gergely Virág és Kuncze Melinda kolléganő elkészítette a portfólióját. Gergely Virág minősítési 

eljárása 2022. február 25-én befejeződött. 2023. január 1-jétől pedagógus II. fokozatba léphet. 
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A tankerület utasítására 2021. november 15-től minden rendezvényt el kellett halasztani 2021. 

december 31-ig. Így a kezdők meghallgatása az első félévben elmaradt. Az egyik kollégával 

„online” megbeszélést tartottunk a problémás tanulójának fejlesztéséről.  

A tankerület utasítása az össztanszaki hangversenyt is érintette, viszont a hangversenyt szerettük 

volna megtartani: a tanulók felkészültek a november 17-re meghirdetett koncertre. November 17. 

után elkezdtük szervezni az online zongora tanszaki hangversenyt. A műsorszámok összegyűjtése 

és a műsor összeállítása után csak 2022. január 13-án készült el az össztanszaki koncert  

videófilmje.  

2022. január 14-én, pénteken online tanszaki megbeszélést tartottunk . A megbeszélés témái: a 

második félévre tervezett „Táncoló billentyűk” fesztivál koncert előkészítése, a feladatok 

egyeztetése; valamint aktuális feladatok, információk megbeszélése. 

A Lukin Zenepedagógiai projekthéten, 2022. március 4-én a Zongoramesék sorozat köteteiről 

tartott előadást a szerző: Ari-Bencses Anikó.  

Tanszakunkon négy tanuló nevezett be a VI. Papp Lajos Zongoraversenyre (online szervezték). A 

versenyző tanulók (Tóth Alíz, Nagy Nimród Béla, Fremda Péter és Fremda János) szépen 

szerepeltek. Felkészítő tanárok: Hász Melitta és Papné Tóth Zsuzsanna. 

2022. április 08-án, élőben tartottuk meg a „Táncoló billentyűk" zongorafesztivált. 

Rendezvényünk nem csak fesztiválkoncert volt, hanem jótékonysági hangverseny is. A „Táncoló 

billentyűk” zongorafesztivállal  csatlakoztunk a „Híd Kárpátaljáért” segélyprogramhoz. 

Az év vég vizsgán négy tanuló jelentkezett a skálabajnokságra. 

 

Érd, 2022. június 06.  

 

                                                                                                             

Berg Andrea 

zongora munkaközösség-vezető 
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VONÓS MUNKAKÖZÖSSÉG  
ÉVES BESZÁMOLÓ 

2021/2022-ES TANÉV 
 

   1.1. Személyi feltételek 

Tanulók: 90 fő vonós növendékkel zárjuk a tanévet, 91-en voltak 1. félév végén. 9 fő B-tagozatos 

diák mellé még 2-en csatlakoztak a 2. félévre. Ez 12%-a az összes vonós tanulónak. 

Gyermekzenekarunk létszáma nem változott, maradt 10 lelkes és kitartó növendék. 

Tanárok: Hegedűtanárok közül 3 fő egész állásban dolgozott, és egy kolléganő félállásban. 

Tanárainknál azonban személyi változás történt: Czidorné Kerecsányi Erika és Horti Ágnes 

tanárnők nyugdíjba vonultak. Horti Ágnes helyére Vámosi Éva került, Czidorné Kerecsányi Erika 

tanszakát pedig Lakatosné Paulay Katalin és Tóth Andorné fél-fél állásban oktatták. Így Tóth 

Andorné már egész állásban taníthatott, illetve ő vezette a gyermekzenekart Horti Ágnes helyett és 

tanszakvezető is lett, átvéve azt Czidorné Kerecsányi Erikától. Cselló tanszakon továbbra is két 

kolléganő tanított fél-fél állásban: Rédai Erzsébet és Lakatos Sára. 

Simányi Andrea kérésére kikerült a 2022. évi minősítési tervből.  

A 2. félévben történt változások: 

Beoltottság hiányában 2 hegedűtanár dec. közepétől nem taníthatott. Egy személy nem is maradt a 

zeneiskolánál, máshova ment dolgozni. Simányi Andrea helyét Szegedi Piroska vette át az Érdligeti 

Iskolában. Vámosi Évát 3 hétig Részegh Benedek és Czidorné Kerecsányi Erika helyettesítette, 

majd Suki Tibor vitte tovább az egész tanszakot, míg Éva március elején visszajöhetett tanítani. 

Félévtől Czidorné Kerecsányi Erika újra tanít a Gárdonyi Iskolában fél állásban, így Tóth Andorné 

is visszament fél státuszra, a központban tanít, de a gyermekzenekar irányítását és a 

tanszakvezetőséget továbbra is ellátja. 

Cselló tanszakon nem történt változás. 

 

   1.2. Tárgyi feltételek 

1. félév 

Ősszel Simányi Andreával és Veresné Magdolnával rendszereztem a raktárban lévő hegedűket, 

méret szerint külön polcokra pakoltuk, különböző színű szalagokat kötöttünk a más méretű hegedűk 

tokjára. Így átláthatóbb a készlet, hamarabb megtaláljuk a keresett méretű hangszert. A vonókat is 

számba vettük, csoportosítottuk az eltérő méreteket. 

3 hegedűt felújíttattunk, lábakat faragtattunk. Húrokat, megfelelő álltartókat, vonót, kiegészítőket 

vásárolhattunk alapítványi támogatással. Hangszerállományunk egészen jól felszerelt lett. 

Kottatartókat is kaptunk. 

A 2. félévben szintén a Hangszercsere program által egy feles és egy ¾-es hegedűt kaptunk, amiket 

hangszerésszel rendbe is tetettünk. Hegedűállományunk kielégítő. Csellóra viszont szükség lenne. 

Év végi vizsgán tapasztaltam, hogy 1-2 növendék kisebb hangszeren játszott, tanára elmondta, hogy 

keresett volna nekik ¾-es csellót, de nem volt a raktárban. Év elején a gyerekek növekedése miatti 

csellócserék után remélhetőleg lesz 3/4-es hangszer, ha nem, akkor gordonkákat kellene majd 

beszerezni. 

A Zeneiskola Alapítványa segítségével tartozékokat is kaphattunk: finomhangolót, cselló-húrtartót, 

lábat, 2 csellóvonót, hegedű álltartókat és húrkészleteket. Jövőre néhány hegedű húrját szintén 

cserélni kell, elhasználódtak. 

 

A vonószenekarnak érdemes lenne beszerezni fekete mappákat, amikbe a kottákat tehetik 

szerepléskor, hogy az összkép elegánsabb legyen. 

 

2. A tanév fő feladatainak megvalósulása, értékelése 

     2.1. Kiemelt pedagógiai feladatok megvalósulása 
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Csak 1-2 programot nem sikerült megvalósítani, rajtunk kívül álló okból: valamit elhalasztottunk, 

mert korainak ítéltünk (Kezdők meghallgatása), de addigra már nem lehetett személyes jelenléttel 

programokat tartani. Mire újra lehetségessé vált, addigra meg a házi versenyünk, vagy a skálavizsga 

zajlott, amin játszottak kezdőink is. 

A legtöbb alkalommal kihasználtunk a szereplési lehetőségeket, még ha az videófelvétel 

készítésében merült is ki. „Az is több mint a semmi” – alapon. 

 

Okt. 1. " Zene világnapja" koncert 

Személyes jelenléttel történt. 

Rédai Erzsébet 2 fő B-tagozatos növendéke játszott rajta, valamint sikerrel lépett fel a 

Vonószenekar is az Énekkarral közösen. 

 

Okt. 19. Szakmai program közös óra keretében: kezdők meghallgatása 

Elmaradt.  
Korainak éreztük a kezdők meghallgatását, még csak kevés órán voltak, nem sok értelmét láttuk, 

hogy üres húron vonóhúzást, 1-2 hang pengetését mutassuk be. Későbbre halasztottuk, dec. 9-ére, a 

Szakmai nappal egyben szerettük volna megtartani. Addigra talán már kisebb darabot is be tudtak 

volna mutatni az újdonsült növendékek. Ha nem lett volna sok felzárkóztatásra szoruló gyermek, 

akkor főként ideális lett volna a kezdőkkel egy időben, 1 alkalmat rászánva meghallgatni őket. Így 

nem vettünk volna el két délutánt a tanításokból, csak egyet. 

 

Nov. 9. Közös tanszaki/kamarazenei hangverseny 

Személyes jelenléttel tartottuk meg a Kamarateremben. Jól sikerült, a szülők is örültek, hogy 

hallhatták a gyermekeiket zongorakísérettel muzsikálni 

 

  Nov. 17-18. VIII. Országos Bihari János Hegedű-, Gordonka- és Vonós Kamarazenei 

Fesztivál  

Online került megrendezésre. 3 hegedűs növendék vett részt rajta, szép eredménnyel. 

 

  B-tagozatosok koncertje 

Online zajlott. Tanszakunkról 4 hegedűs és 1 csellista növendékünk mutatta meg tudását. 

 

Dec. 9. Szakmai nap: Felzárkóztató bemutató tanítás 

Elmaradt a járványügyi helyzet miatt a Kezdők meghallgatásával együtt. 

  

 Karácsonyi iskolai hangversenyek 

Online felvételről zajlott. A Vonószenekar is videót készített a darabjairól. A szólisták koncertjén 2 

hegedűsünk vett részt. 

 

December - január Tanszaki hangversenyek 

Felvételeket készített, aki tudott; és azt küldtük el a diákok családjainak. 

 

Január vége: B-tagozatosok vizsgája 

Személyes jelenléttel zajlott, de néhány növendéknek felvételről hallgattuk meg a produkcióját. 

3 növendéknek a zongorás darabját felvételről hallgattuk meg. Az etűdjeiket már személyesen adták 

elő. Ők is és a többi B-tagozatos tanuló is szépen szerepelt. Jól felkészült produkciókat hallhattunk. 

   

Lukin Emlékhangverseny 

Videófelvételekkel vettek részt azon B-tagozatos vonós növendékek, akik az első félévben nem 

szerepeltek a B-tagozatosok hangversenyén. 
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Február: Projekthét keretén belül Bakos Tamás előadása Varga Tibor tanítási 

módszeréről személyes jelenléttel történt, érdekes beszámoló volt. 

Farsang: online felvételeket készítettünk, de így is lelkesek voltak tanulóink, jelmezben 

játszottak. A vonószenekar is adott be felvételt. 

 

Március: Regionális Gordonkaverseny, online felvételekkel zajlott. 

  Skála- és etűdvizsga: személyes jelenléttel, de nem az összes tanár volt egy helyszínen, 

hanem 2-3-as csoportban hallgatták meg egymás növendékeit. A járványügyi protokollnak 

megfelelve maszkban, és kevés növendéket behívva a terembe zajlott az esemény. 

 

Május: Lukin Házi Vonós Verseny szintén élőben zajlott, nagy érdeklődés kísérte. 

Év végi beszámoló: személyesen zajlott, 3 délutánra lebontva a központi épületben. 

 

     2.2. Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

 B-tagozatosok vizsgája 

1. félév: B-tagozatos tanulóink szépen szerepeltek, jól felkészült produkciókat hallhattunk a 

körülmények nehézségei ellenére (pl. karanténban voltak a gyerekek, betegségek nehezítették az 

órák megtartását). Tanárváltás évközben vizsga előtt: januártól kapott néhány diák új tanárt, ez sem 

volt egyszerű lelkileg a gyerekeknek, és az 1 hét alatt nem sok mindent tudtak már kezdeni az 

előadandó darabokkal, ráadásul a hosszú téli szünet után, de szép, határozott hangon muzsikáltak, 

ügyesen vették az akadályokat.  

2. félév: 1-2 növendék nem tudott mindkét etűdjével felkészülni a féléves vizsgára, így azt év végén 

pótolták. A B-tagozatosok között is van kis különbség, valaki fölényesen játszott, míg másnál több 

bátorságot, biztosságot vártunk volna. De itt is közrejátszik több hátrány: a 2 éves online 

időszakban elmaradt élő szereplések, a nagyobbaknál közismeretből a felvételikre való készülések 

miatti kevesebb idő a gyakorlásra, stb. 

Összességében szép képet mutattak a B-tagozatosaink. 

 Ebben az évben nem felvételizett senki zenei pályára a vonós tanszakról. Tehetséges 

tanulóinkat versenyekkel, szereplésekkel motiváltuk: Regionális Gordonkaversenyen Aranytól 

Bronzig különböző értékelést hozhattak haza, Házi Vonós Versenyünkön Arany és Ezüstminősítést 

osztott ki a zsűri. A B-tagozatosok hangversenyein is jelen voltak tanulóink, sőt a farsangi 

jelmezversenyen indultak a B-tagozatos növendékeink is. 

 SNI, BTMN, felzárkóztatás: 

Tanszakunkon hivatalosan 3 növendékről tudunk, akik BTMN vagy SNI besorolást kaptak. A 

valóságban ennél több növendékről érzékeljük, hogy nem átlagosak. Jó lenne, ha a szülők is 

megosztanák ezt a zenetanárral, mert akkor nem küzdene egész évben a pedagógus azzal, hogy 

hogyan viszonyuljon a gyermekhez, milyen módszert alkalmazzon; miközben érzi: valami nincs 

rendben, de nem tudja, hogy mi. Pedig, ha már az elején tisztázva lenne, miért viselkedik úgy a 

gyermek, ahogy, magabiztosabban fordulhatna felé a tanár, vagy célirányosan tudna más 

kollégáktól ötletet, segítséget kérni. Volt eset, hogy csak év végén mondta el a szülő a problémát, 

pedig a pedagógusnak nagy segítség lett volna, ha már a kezdetektől tudta volna. Valószínűleg 

könnyebb, eredményesebb lett volna az egész évi munkájuk. A vizsgára mégis szépen felkészültek 

ezek a gyerekek is. Az egyik érintett pedagógus elmondása szerint a BTMN-es diák szerethető 

személyiség, de nehéz kezelni, mikor órán lefekszik a földre, nehéz visszaterelni a zenetanuláshoz. 

Kevés ideig marad fenn a figyelme. Így érthető, hogy nem tudnak nagy léptékben haladni a 

tananyaggal. Az egyik SNI-s tanulónál a betegség miatti hiányzások, rosszullétek előtti /utáni 

teljesítőképesség, figyelem romlása akadályozta a felkészülést. 

 

      2.3. Tanszaki hangversenyek 

Közös tanszaki hangversenyünk (nov. 9.) személyes jelenlétű szereplési lehetőséget adott 

növendékeinknek. Nagyon tetszett a diákoknak és a szülőknek is egyaránt. 2 év online időszak, élő 
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koncertek elmaradása miatt nagyon vágytak már arra, hogy gyermekeik  zongorakíséretes előadását 

hallhassák élőben, ne csak felvételen. 

Sajnos, ezután újra bejött az online időszak. Féléves tanszaki koncertjeinkről, farsangi 

szereplésekről csak videófelvételt tudtunk készíteni. 

A 2. félévben személyesen rendezhettük meg a Lukin Házi  Vonós Versenyünket, ahol 24 induló 

növendékből 5-en kiemelt arany  minősítést kaptak, valamint arany és ezüst értékelést ítélt a 

diákoknak a zsűri. Örömmel vettük tudomásul, hogy van érdeklődés a diákok részéről a 

megmérettetésekre, a személyes szereplésekre. Egy dilemmánk volt: úgy gondoltuk, hogy a 

gyerekek kívülről játsszanak egy versenyen. De sajnos nem mindenki tudta azt megvalósítani, így 

nem indult el. Némely tanár viszont kérte, hogy a szereplés miatt hadd játsszon a növendéke, ha 

már dolgoztak is darabbal. Amikor ezt megengedtük, már az előzőleg lemondott gyerekek nem 

akartak játszani. Így végül néhányan kottából játszottak, de ezért pontlevonást adott a zsűri (közös 

megbeszélésünk alapján). Úgy gondolom, ez volt a legjobb, mert így a legfontosabbat megadtuk a 

gyerekeknek: a 2 éves pandémiás időszak után minél többet szerepeljenek élőben. Persze 

szeretnénk a memóriájukat is fejleszteni, de a sok hiányzás, karantén, betegség, otthontanulás több 

energiát, időt  vesz el a gyakorlástól is, így örülünk, ha kottából jól el tudják játszani a darabjaikat. 

Nem akartuk azzal stresszelni őket, hogy még kívülről is muzsikáljanak. Ám a nagy többség, főleg 

a kicsik, akiknek rövidebbek a produkcióik, kívülről teljesítették a feladatot. Azt is fontosnak 

tartjuk, hogy munkájuk, felkészülésük elismerésével fenntartsuk a lelkesedésüket a további 

muzsikáláshoz. Ezt igyekeztünk előmozdítani azzal, hogy mindenki kapott 1-1 tábla csokoládét is, 

mikor eljátszotta az anyagát. 

 

      2.4. Egyéb események, programok 

               2.4.1. Belső továbbképzések, értekezletek, kurzusok, előadások 

El kellett halasztanunk a Kezdők meghallgatását (Szakmai programunkat egy közös óra 

keretében), amit okt. 19-re terveztünk és a dec. 9-én meghirdetett Szakmai napunk Felzárkóztató 

bemutató tanítását, mivel ezeket személyesen érdemes megtartani. Ezekre nem került sor végül 

később sem. De márc. 9-én délelőtt szakmai megbeszélést tartottunk: megbeszéltük a 

nehézségeket, amik a gyerekek tanítása közben felmerülnek, ötleteket, kottákat adtunk egymásnak, 

valamint a krétanaplózás, tanmenet rejtelmeiről is beszéltünk, új kollégáknak segítettünk azok 

kezelésében. 

Szerettük volna novemberre hozni a Projekthetünket, amin Bakos Tamás tartott volna interaktív 

előadást Varga Tibor tanítási módszeréről. A kezdő tanárainknak is hasznos lett volna minél 

hamarabb megismerkedni egy tanítási módszerrel, amit be tudtak volna építeni az oktatásukba. 

Végül  február 22-én ezt sikerült is abszolválni. Hasznos, érdekes előadás volt. 

 

                2.4.2. Versenyek 

Versenyeken elindult, tehetséges tanulóink szép eredményeket értek el. 

Nov. 17-18-i VIII. Országos Bihari János Hegedű-, Gordonka- és Vonós Kamarazenei 

Fesztiválon 3 versenyzőnkből Vámosi Éva növendéke ezüst minősítést kapott, Tóth Andorné 

növendékei ezüst és arany minősítést szereztek. 

 

A márciusban iskolánk által online megrendezett Regionális Gordonkaversenyen 6 növendékünk 

indult. 1 arany, 3 ezüst és 2 bronz minősítést nyertek el. 

Kollégáinkat is díjazták: Rédai Erzsébet tanári különdíjban, Németh Ferenc  korrepetítori 

különdíjban részesült. 

Házi Lukin Vonós Versenyünkön 24 növendékünk vett részt (vonós tanulóink majdnem 1/3-a, 

vagyis 26 %-a).  5 kiemelt arany, 9 arany és 10 ezüst minősítést osztott szét köztük a  zsűri. 
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                2.4.3. Egyéb 

A szolfézs tanszak által meghirdetett „Hajnaltól pirkadatig” ismeretterjesztő előadáson is indultak 

lelkes növendékeink, valamint a Farsangi jelmezversenyen is, ahol jelmezbe beöltözve kellett 

muzsikálniuk. 2 vonós növendék ötletes öltözéke is helyezést ért el. A Gyermek vonószenekar is 

készített felvételt erre az előadásra. 

A Sóskúton megrendezett Művészeti Iskolák Találkozóján Rédai Erzsébet egy növendéke 

képviselte iskolánkat. 

1 hegedűs növendék a Gárdonyi Általános Iskola Anyák napi ünnepségén muzsikált. 
 

A vonós tanszakunk tanáraiból is álló Érdi Kamarazenekar több eseményen is fellépett a 2021/2022.  

tanévben: 2021. júliusban barokk, augusztusban klasszikus, szeptemberben romantikus szerzők 

műveit adtuk elő, okt.23., Karácsonyi koncert, 2022.  márc.15., áprilisban a Budapesti MediCantare 

Vegyeskarral közös produkció, Mozart Requiem-e hangzott el. 
 

3. Óralátogatások tapasztalatai 

Vámosi Éva gyakornok óráit látogattam. Sajnos nem sikerült minden negyedévben, mert Éva –

oltatlan lévén – több hónapig nem taníthatott az iskolában. Lehetőségeinkhez mérten próbáltuk 

teljesíteni az óralátogatások mennyiségét. Mivel egy épületben tanítunk, így Éva is látogatta az én 

óráimat, ez kivitelezhető volt. A Mentori programban együttműködött velem. Ígéretesnek bizonyul 

a gyakornok a tanítás terén, szereti a gyerekeket, jól tud velük kommunikálni, a kollégákkal is 

együttműködő, nyitott a tanítási módszerekre, ötletekre. Mer kérdezni, felvetni problémákat. 

Kottákkal ismertettem meg, tapasztalataimat a tanítás minden terén igyekeztem átadni (Kréta- 

naplózás, koncertszervezés, kapcsolattartás, adminisztráció, stb.). Mivel ebben az évben kezdte a 

tanítást, így további órákat még érdemes látogatnia, hogy másoktól is ötleteket merítsen, bővítse   

tudását, tapasztalatait. 

Egyszer Szegedi Piroska is volt nálam óralátogatáson a 2. félévben. 
 

4. Év végi vizsgák értékelése 

A helyi tantervben megírt követelményeket nagy százalékban teljesítettük, a diákok képességeikhez 

méltóan játszottak.  Nem mindenki játszott kívülről. A memória fejlesztése céljaink között szerepel, 

de nem mindenkinek megy könnyen, ráadásul az általános iskolákban is nagyfokú a leterheltségük a 

diákoknak. Ezért nem is erőltetjük a kívülről való játékot. Legfeljebb azt kérjük, hogy a 2 darab 

közül legalább az egyiket próbálja meg fejből előadni. A nagyobbak már hosszabb műveket 

játszanak, így tőlük nem követeljük meg a kívülről játszást, de a kisebbeknek, kiknek pár sorosak a 

darabjaik, 95%-ban sikerült mindent fejből előadni. Továbbra is fontosabbnak tartjuk, hogy 

magabiztosabban adják elő a darabot, mint bizonytalankodjanak a hangokban. Akkor nem tudnak 

annyira a technikai dolgokra és a dinamikára figyelni. Pedig a helyes technikával ötvözött 

muzikalitás a legfőbb cél. 

1-2 növendéknél nem sikerült az osztályuknál elvárt szintet teljesíteni vagy a sok hiányzás, 

betegség, időkiesés, vagy a gyengébb képessége miatt. Pl. valaki nem játszott bonyolultabb előadási 

darabot (ritmus, fekvésváltás tekintetében), mert nem volt sok ideje felkészülni a vizsgára; vagy az 

intonációval még több év távlatában is hadilábon áll. De amit játszottak, azt tisztességesen adták 

elő. 

Alapvizsgát 6 tanulónk tett. Ez szép eredmény, mivel azt a tendenciát látjuk, hogy 3-4 év 

hegedűtanulás után abbahagyja a diákok egy része a muzsikálást, és inkább elmegy sportolni. Főleg, 

ha ezt a két elfoglaltságot párhuzamosan végezte eddig. A sportolás kiveszi az energiájukat, 

különösen, ha heti 5-6 nap járnak oda, mellette a közismereti tárgyak is leterhelik őket, így a 

zenélés marad utoljára, amihez viszont önfegyelem kell, otthoni gyakorlás, és nem mindenki olyan 

elhivatott, hogy emellett tegye le a voksát. 

B-tagozatos tanulóink egészséges, tiszta hangon játszottak, felkészültségük megfelelő volt. Esetleg 

néhányuknál a dinamikai elődásmódot még lehetne fokozni. 
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5. Összefoglalás 

Tudomásunk szerint 13 növendék hagyja abba a vonóshangszer tanulását. Ez 14%-a az 

összlétszámnak. Ezekből 2 tanuló hangszert vált (zongoráznak jövőre), egy alapvizsgázó nem 

folytatja a továbbképzőt, 1 diák másik iskolában muzsikál tovább. Többnyire a sok elfoglaltság, 

sportolás miatt maradnak ki ezek a gyerekek. 

1 csellista növendék B- tagozatról A- tagozatra megy át jövőre. Oka: szintén a több tanulnivaló és a 

sport. 3 hegedűs növendéket javasolt a vizsgabizottság B-tagozatra, de az egyikük szülei sajnos nem 

tudják vállalni az ezzel járó plusz elfoglaltságokat. 

1 növendék marad a vonós tanszakon, csak tanárt vált a tanítási helyszín miatt (a saját iskolájában 

szeretné a hegedülést folytatni, így egyszerűbb a családnak). 

2 osztályfolytatós diákunk van: egyikük 1,5 hónapja iratkozott be az iskolába, de már vizsgán is 

megmutatta tehetségét. A másik gyermek lemaradt a tananyaggal betegeskedései miatt, ráadásul ő a 

pandémia ideje alatt kezdett hangszeren játszani, online oktatáson nem lehetett jól haladni, és rossz 

beidegződései is lettek. 

Úgy gondolom, szépen helytállt a vonós tanszak ebben az évben a nehézségek ellenére. Ezt mutatja, 

hogy az év végén az intézményvezetői dicséretben részesült 13 növendékből 9 vonós diák volt. 

Tanáraink igyekeztek minden szereplési, versenyeztetési lehetőséget megragadni, és szép 

eredményeket értek el diákjaink. 

Az alábbiak nehezítették a tanítást: sok tanárváltás (oltatlanság miatt); koncerteket nem lehetett 

személyes jelenléttel megtartani, csak online felvételeket készíthettünk; hiányzások karantén miatt. 

Pozitív tapasztalatunk: ha a diákok karanténba kerültek, akkor is igényelte nagy részük, hogy 

foglalkozzanak velük a tanárok, ők kérték, hogy legyen online óra. 

Érezhető az utóbbi 2 év szereplési hiánya, néhány növendék nagyon izgult a tanszaki koncerteken, 

valamint a vizsgán is.  

Legfőbb célunknak tekintjük, hogy a pandémia előtti állapotokat érjük el a tanulóknál. Akik abban 

az időben kezdték tanulmányaikat nálunk, nehéz helyzetbe kerültek. Az első években a tartás 

állandó igazgatása, helyes vonótartás-kezelés, egészséges, tiszta hang megvalósítása, stb. mind-

mind igényli a tanár személyes segítségét. Az online oktatás ezt nem tette lehetővé, így a diákok 

egy részénél rossz beidegződések alakultak ki, amit nagyon nehéz kijavítani. Emiatt lemaradások 

vannak a tananyagban is, nem haladtak úgy, mint a pedagógus tervezné. A nagyobbaknál nem állt 

fenn ez a veszély, mert a pandémia időszakára már kialakultak náluk az alapvető tartások. Velük a 

hangok, technikai megoldások megtanulása viszonylag könnyebben ment. De a zenetanításban 

nélkülözhetetlen a személyes jelenlét, főleg alsófokon. 

Novemberben még személyes jelenléttel tarthattuk meg a Közös tanszaki hangversenyünket, amin a 

szereplő tanulók és a szülők is jól érezték magukat, örültek, hogy végre nem felvételről hallhatták a 

gyermekeiket, így nagyon pozitív volt a visszajelzés. Fellélegeztünk, mikor tavasszal újra élő 

koncerteket, versenyeket tarthattunk.  

Feladatunknak érezzük, hogy minél több szereplési lehetőséget adjunk a diákoknak, akár 

iskolánkon kívüli muzsikálásban is támogatjuk őket, hogy szereplési rutint szerezzenek és 

megtanulják a színpadi viselkedést  (pl. megfelelő öltözékben jelenjenek meg, ne kommentálják a 

hibáikat a produkciójuk közben, ne rágózzanak, stb., mert a vizsgákon 1-1 ilyen eset is előfordult). 

A kicsik állóképességének fejlesztése is fontos, hogy előadás közben végig megmaradjon a stabil 

hangszertartásuk. 

Szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni a nagyobb növendékeknél (3-4.osztálytól) a hangképzésre, 

dinamikára, a zenei megformálásra. Reméljük, jövőre nem – vagy csak egyre kevésbé – lesz 

részünk online oktatásban, hogy céljainkat el tudjuk érni, vagy legalábbis nagy százalékban 

megvalósíthassuk. 
  

Érd, 2022. 06. 03.              Tóth Andorné  

vonós munkaközösség-vezető 
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FÚVÓS MUNKAKÖZÖSSÉG 

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 

2021/2022-es tanév 

 

1. A tanévindítás feltételei 

   1.1 Személyi feltételek 

 A zeneiskola fúvós tanszakán a növendékek száma egyértelműen nőtt az előző tanév végi 

adatokhoz képest, mivel növendéklétszámunkat növelnünk kellett. (24 órából 23 óra főtárgyi 

oktatás). Jelenleg 140 növendék: 59 furulyás, 40 fuvolista, 16 klarinétos, 2 szaxofonos, 10 

trombitás, 4 kürtös, 3 harsonás, 2 tenorkürtös, 1 baritonkürtös és 1 tubás diák tanul a 

tanszakon. A 9 növendékkel való gyarapodást arányaiban a furulyás növendékek számának 

növekedése okozta. Nagyon örülök a két új szaxofonos növendék jelenlétének. „B”-

tagozatosaink létszáma 8 főre csökkent: 6 fuvolista, 1-1 tenorkürtös és trombitás növendék 

kap emelt szintű képzést.  

 Tanáraink létszáma szerencsére nem változott az év eleji állapotokhoz képest. Hudacsek 

Tamás minősült és önértékelése is volt.  

 

   1.2 Tárgyi feltételek 

A Felső u. 45-ös Kamarateremben érdemes lenne egy hangszigetelő előtétfalat felhúzni, a másik 

tanterem irányában, vagy akár mindkét tanterem irányából, mert nagyon nagy az áthallás a két 

tanterem között. A 10. teremben visszatérő probléma az üvegajtón az áthallás, a beszűrődő folyosói 

zaj, hegedülés. A Felső u. 33-as kisépület teljesen megújult, külső és belső szigetelést kapott. A 

második félév során megigényelt és megkapott notebook-ok nagy segítséget jelentenek 

munkánkban. 

 

2. A tanév fő feladatainak megvalósulása, értékelése 

     2.1. Kiemelt pedagógiai feladatok megvalósulása 

A közönségnevelés és koncertlátogatásra való visszaszoktatás nagyon jó kezdeményezés volt 

Petrus-Bölöni Júliától, mivel nagy szükség van a közönség bátorítására, hogy újra koncertjegyeket 

vegyenek. Ezt saját eszközeinkkel, kedvezményes szakmai jegyek igénylésével tudtuk 

megvalósítani. A kultúra legfőbb támogatója az állam, támogatás nélkül egyetlen együttes sem 

létezne, de a közönség jelenléte is fontos, ha egy művész üres falaknak játszik, annál kiábrándítóbb 

nincs.  

A Magyar Rádiózenekar koncertjén Kovács János karmester 70 éves születésnapja alkalmából 

világhírű fuvolművész lépett fel Emmanuel Pahud személyében. Több kollégánk és növendékünk is 

részt vett ezen az esti „ünnepi” hangversenyen.  

Petrus-Bölöni Júlia segített a szervezésben, élménybeszámolót írt az eseményről, illetve dedikált 

fényképeket készített Emmanuel Pahud művész úrral, amelyek a zeneiskola facebook oldalára is 

felkerültek.  

A MÁV Szimfonikus Zenekar koncertjének időpontjában iskolánkban már erős korlátozások voltak 

érvényben, ebben a bizonytalan helyzetben nem kezdtem el időben a szervezést, így egy héttel a 

koncert előtt már csak 3 db jegy volt kapható. A szombati nap egyébként is tanítási nap volt az 

iskolákban, így az érintett gyerekek a kötelező iskolát választották, de volt olyan növendék is, aki 

már karanténban volt.  

Petrus-Bölöni Júliával részt vettünk a matinén, melynek a Harsona volt a témája. A Szegedi 

Harsonaegyüttes fellépésén kívül a zenekar által kiírt harsonáról szóló meseírópályázat díjátadó 

ünnepsége is ekkor volt. Petrus-Bölöni Júlia dedikált fotót készített a koncert karmesterével Dénes-

Worowski Marcell-lel, illetve beszámolót is írt az eseményről. 

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar „Arany Prága” c. esti koncertjére, ahol Pálfalvi Tamás 

trombitaművész volt a szólista, szintén szakmai jegyeket tudtam igényelni, ismét szép számban 

képviselték a családok zeneiskolánkat. 
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Mivel ezen a koncerten nagyon sok koncert közben elalvó gyermeket láttam, utólag azt a 

következtetést vontam le, hogy érdemesebb délelőtti matinékra szervezni a koncertlátogatási 

programot. Igaz, ezekre a programokra kedvezményes jegyet nem lehet igényelni, mert eleve 

családoknak szólnak. A délelőtti főpróbák látogatása pedig anyagi okok miatt nem lehetséges, mert 

ilyenkor a rendezőknek hoszteszeket kell biztosítania. 

Saját rendezésű koncertjeinken a szülők és a gyermekek a viselkedési normáknak megfelelően 

viselkedtek. 

  

     2.2. Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

 „B”-tagozatosaink az első félév során elosztva két online koncerten szerepelnek, illetve félévkor 

vizsgáztak. Jó, hogy ők legalább a vizsgán élőben megmutatkozhattak, mert voltak köztük 

versenyre készülő növendékek is, akiknek fontos a szereplési rutin megszerzése és gyakorlása. 

Egy gyermek betegség miatt nem tudott részt venni a félévi vizsgán, őt órai munkája alapján 

osztályoztuk le. Baranyi Anita szintén nem tudott fertőzöttsége miatt a vizsgán jelen lenni, de 

növendékei bátran és ügyesen szerepeltek, egy növendéket pedig kérésre külön időpontban 

vizsgáztattunk. A vizsgán igény merült fel arra, hogy a későbbiekben a növendékek skálát is 

játsszanak, ehhez a tanterveket át kell dolgozni. „B”-tagozatosaink közül 3 növendék is 

versenyeken szerepelt, kettő eredményeket is ért el. Az év végi „B” tagozatos vizsgákon „B” 

tagozatra Petrus-Bölöni Júliától négy új növendék jelentkezett, ebből három országos versenyen 

vett részt, a negyedik regionális versenyre készült, de betegsége miatt nem tudott részt venni a 

versenyen. A bizottság ebből 3 növendéket szavazott meg leendő „B”-tagozatosnak. Vida 

Orsolyától is egy új „B” tagozatra jelentkező növendék vett részt a vizsgán, aki a bizottság 

döntése alapján a jövő tanévben „B” tagozatos lehet. Baranyi Anitánál a 3 „B”-tagozatos 

növendékéből egy – saját kérésére – „A”-tagozaton folytatja tanulmányait. Egy klarinétos „B” 

tagozatos növendék van Rácz Balázsnál, aki zenei pályára készül, Budafokról jött át 

márciusban. Nagyon színvonalas vizsgát tett, három darabot tanult meg fejből – az etűd és skála 

mellett –, amelyeket nagyon stabilan és muzikálisan tudott előadni. A rézfúvós növendékek a 

helyi tantervben meghatározott vizsgakövetelményeket teljesítették, egyikük szintén zenei 

pályára készül. Trombitás növendékünk a jövő tanév során fogszabályozót kap, számomra 

kétes, hogy így is képes lesz-e a vizsgakövetelményeket teljesíteni. Róla ezt az értékelést 

kaptam: A növendék technikailag felkészült. Jó a légzése, test- és hangszertartása. Szépen indít 

hangot, intonációja tiszta. Jól kezeli hangszerét. Az artikulációk tisztán hallhatóak. Ritmus- és 

tempóérzéke kiváló. Előadásmódja kifejező, zeneileg muzikális. Jó a memóriája és az 

állóképessége. Megfelelt az előírt követelményeknek. A következő tanévben várhatóan 12 „B”-

tagozatos növendékünk lesz. Felvételiző növendékünk ebben a tanévben nem volt. 

 A fúvós tanszakra 7 SNI-s és 2 BTMN-es növendék jár. Öten tanulnak a Móra Ferenc Iskolában 

szakképzett tanárnál, ahol a legnagyobb gondot a járványhelyzeti szabályozások miatti 

hiányzások okozták. A legfontosabbat – hogy zenei eszközökkel segítse fejlődésüket –, az itt 

tanító tanárnak sikerült elérnie. Mindegyik gyermeknek más a haladási üteme, sokszor egy 

helyes levegővételért hetekig küzdenek, de ha megvan, nagyon örülnek neki. Minden 

gyermeknél mások a célok és különbözőek a módszerek, így meg kell találnunk azt az utat, 

amin ő tud haladni. Más iskolákban tanító tanároknál is vannak ilyen növendékek. Általában 

lassabban végzik a tananyagot, mert tanulási nehézségekkel is küzdenek, de néha a 

magatartásukkal is gond van. Az év végi vizsgán egyikőjüknél éreztem azt, hogy szinte 

értelmetlen a zenetanulása, mivel értékelhetetlen volt a vizsgája, amit a tervezett hangszerváltás 

– véleményem szerint – sem tud orvosolni. Itt segítene, ha egy fejlesztő pedagógiára 

szakképzett zenetanárhoz kerülhetne, aki megtalálná a fejlődéséhez vezető helyes utat. 

 Petrus-Bölöni Júlia szeptembertől (egész tanévben) a tehetséggondozás órái alatt részt vett 

Lehotka Ildikó előképzős csoportjának szolfézs óráin. A csoportban tanuló növendékek mind 

hozzá járnak hangszeres előképzőre, az ott tanultakat a hangszeres órák keretén belül 

továbbfejlesztette, a hiányosságokat pótolta. Nyomon követte mindegyik tanuló tudását, sokkal 
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nagyobb rálátást biztosított növendékeire ezeken a foglalkozásokon való jelenléte, melyet az 

egyéni fejlesztések során (hangszeres órákon) tudott hasznosítani. A szolfézsórák második 

felében ZMG-s foglalkozást tartott közösen Lehotka Ildikóval a kicsinyeknek. 

 

      2.3. Tanszaki hangversenyek 

2021. 10. 18-án hétfőn megtartottuk az előző tanévben kezdő növendékek hangversenyét a 

Kamarateremben, ezen a koncerten Petrus-Bölöni Júlia növendékei és saját fiam vettek részt, 

összesen 11 növendék. Akik itt szerepeltek – mint utólag kiderült – nagyon jól jártak, hogy az első 

félév során legalább egyetlen egyszer koncerten, közönség előtt játszottak, mivel utána erre már 

nem volt lehetőség.  

Az őszi szünet után bezárult annak lehetősége, hogy élő koncerteket tartsunk, a koncerten nem 

szereplő gyermekek számára már csak online módon volt lehetőség a kezdők hangversenyén való 

részvételre. Először november végét határoztam meg a felvételek leadására, majd ezt december 17.-

ig kitoltam, mert ebben az időszakban sokan kerültek karanténba, betegedtek meg, és így lehetetlen 

volt a felvételek elkészítése. 

Mivel így plusz két hónap volt a felkészülésre, joggal várhattam el, hogy minőségi felvételeket 

kapjak, de ez nem minden esetben történt meg. 

Az iskola vezetősége által többször kért szempontok sem lettek betartva, találkoztam otthoni 

körülmények között készült, vagy állított kamera állású, de lemaradt végű felvétellel is. 

2022. január 3-ára tudtam elkészíteni a videóösszeállítást, amit összesen 62-szer néztek meg. 

A félévi tanszaki koncerteket többen is megtartották online, vagy a szülőknek felvételeket küldtek. 

A farsangi bálra Petrus-Bölöni Júlia 12 növendékével készített jelmezes videófelvételt. 

A szolfézs tanszak „Hajnaltól pirkadatig” című előadására Zwickl Ágoston készített 4 

növendékével felvételeket. 

A versenyek előtt 2022. március 21-én, március 28-án tartottunk hangversenyeket, ahol nem csak 

versenyre készülő növendékek szerepeltek. Petrus-Bölöni Júlia külön tartott koncerteket versenyre 

készülő növendékeinek két alkalommal. 

Az ebben a tanévben kezdő növendékek hangversenyét 2022. április 11-én tartottuk meg, Petrus-

Bölöni Júlia és Balázs Péter külön tartották meg a kezdők hangversenyét 2022. április 13-án a 

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában. 

Az év végi tanszaki koncertet minden kolléga megtartotta, de nem minden esetben könyvelte be az 

időpontot időben az iskolai táblázatba. 

 

       2.4. Egyéb események, programok 

                2.4.1. Belső továbbképzések, értekezletek, kurzusok, előadások 

2021. október 4-én furulya szakmai napot tartottunk, ahol átbeszéltük a furulya oktatásáról szerzett 

eddigi ismereteinket. Ezzel próbáltuk segíteni a furulyaoktatásban még kevés tapasztalatot 

szerzőket, megújítottuk, átismételtük eddigi tudásunkat. Egymás tapasztalatait is megismertük, 

megvitattuk álláspontjainkat. Meghatároztuk az esetleges tévutakat. Köszönet Szabó Jánosnak, 

hogy rengeteg hangszert elhozott, és – mint intézményünkben a téma leghozzáértőbb képviselője –

lelkesen segített. 

Petrus-Bölöni Júlia bemutató órájának megtartására egy későbbi időpontban, 2022. május 12-én 

volt lehetőség a járványhelyzet korlátozásai miatt. Mivel már közel volt az év vége, a kollégák nem 

tudtak részt venni a tanórán, csak a tanszakvezető jelenlétében zajlott le. Jó lenne, ha jövőre a 

szakmai napok keretében megismételnénk a bemutató órát. Júlia 11 előképzős növendéket, köztük 

óvodást is tanít saját bevált pedagógiai módszereivel, és a színes hangok módszerrel. Idén áprilisban 

mesterpedagógus fokozat elérésére jelentkezett, melyet az Oktatási Hivatal elfogadott, az ötéves 

mesteri programjának elkészítése, megvalósítása folyamatban van. 

A Lukin zenepedagógiai projekthét keretén belül nem volt kifejezetten a fúvós tanszak számára 

szervezett előadás.  
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Baranyi Anita részt vett a 120 órás továbbképzésen, szimpla nádas hangszerek módszertanát 

végezte el, június 30-ig kell beküldenie vizsgaprodukcióit. 

                

 2.4.2. Versenyek 

A Szentendrei II. Országos „Nyitnikék” Fuvolaverseny (2022. április 1.-3.) Érdi eredményei: 

Molnár Letícia – Mini korcsoport - ezüst, Buzási Borbála – Mini korcsoport – ezüst, Jakus Eszter – 

Mini korcsoport – bronz, Szabó Mirella Sztella – II. korcsoport - ezüst minősítések.  

Felkészítő tanárok: Petrus-Bölöni Júlia és Vida Orsolya, zongorán kísért Madarászné Losonczy 

Katalin és Németh Ferenc. 

A VII. Gödi Pest Megyei Rézfúvósverseny Érdi eredménye (2022. április 13.):  

Nagy Panka Sára tenorkürt – 2. korcsoport – 2. hely, Mikló Csongor trombita – 4. korcsoport – 

szépen szerepelt.  

Felkészítő tanárok: Maros Ákos és Zwickl Ágoston, zongorán kísért: Németh Ferenc és Módra 

Elvira. 

Regionális Német Nemzetiségi Zenei Verseny Taksony (2022. május. 06.) Érdi eredményei szóló 

kategóriában:  

Stier Máté harsona – bronz minősítés, Nagy Panka Sára tenorkürt – ezüst minősítés.  

Felkészítő tanár: Zwickl Ágoston, zongorán kísért: Németh Ferenc. 

A VI. Abonyi Országos Vadászkürt-, Mélyrézfúvós- és Rézfúvós Kamarazenei Fesztiválon 

(2022. május 11.) a 2. korcsoportban, Nagy Panka Sára tenorkürtön kiemelt arany minősítést kapott.  

Felkészítő tanár: Zwickl Ágoston, zongorán kísért: Németh Ferenc. 

 

                2.4.3. Egyéb 

Petrus-Bölöni Júlia mini koncerteket tartott a zene világnapja alkalmából a Kőrösi Csoma Sándor 

Általános Iskolában. 

2021.09.30-án az Epicentrumban a zeneiskolai Zene világnapja alkalmából rendezett 

hangversenyen fellépett Zwickl Ágoston növendéke, Albert András harsonán. 

2021. 10. 22-én az Epicentrumban az Őszi tanári koncerten felléptek Petrus-Bölöni Júlia, Szabó 

János és Zwickl Ágoston.  

2021. 12.06-án Petrus-Bölöni Júlia Mikulásváró Koncertet tartott a Kőrösi Csoma Sándor Általános 

Iskola aulájában, zongorán közreműködött Papné Tóth Zsuzsanna.  

2021. 12. 20-án Petrus-Bölöni Júlia Karácsonyi Koncertet tartott zenebölcsődés gyerekeknek; 

helyszín: Érdi Szülők Háza, György u., közreműködött Papné Tóth Zsuzsanna zongorán. 

2021. 12. 22-én Petrus-Bölöni Júlia Zenei és kézműves foglalkozást tartott "Készüljünk együtt 

Karácsonyra" címmel. Az eseményt otthonában tartotta, melyen a gyerekekkel sokat énekeltek, 

muzsikáltak és nem utolsó sorban mézeskalácsot sütöttek nem kis mennyiségben. 

A zeneiskola központi karácsonyi koncertjére Csóka Gabriella, Petrus-Bölöni Júlia és Zwickl 

Ágoston küldtek felvételeket. 

Több kolléga is a félévi koncertjét videófelvételek küldésével mutatta be a szülőknek. 

2022. márc.11-én Petrus-Bölöni Júlia koncertet tartott az alsó osztályoknak a Kőrösi Csoma Sándor 

Általános Iskolában a március 15.-i megemlékezés alkalmából. 

A fúvós tanszak összes tanára tanmeneteket készített. 

2022.04.20. Ki Mit Tud? Petrus-Bölöni Júlia a Kőrösi Csoma Sándor iskola 2.b. osztályában 

zsűrizett. 

2022.04.22.,26.,28. Interaktív Hangszerbemutató óvodásoknak a Zenei Könyvtárban. Zwickl 

Ágoston, Csóka Gabriella, Rácz Balázs, Kovács Lili (Csóka Gabriella növendéke), Petrus-Bölöni 

Júlia – műsorvezetés. 

2022. 04. 25. Ligeti Napok Gálán a Szepes Gyula Művelődési Házban, Fellépett Nagy Panka Sára 

tenorkürtön, tanára: Zwickl Ágoston. 

2022.04.27. Interaktív Hangszerbemutató iskolásoknak a Művelődési Házban. Szabó János, Zwickl 

Ágoston, Szabó Henrietta (Rácz Balázs növendéke), Petrus-Bölöni Júlia – műsorvezetés. 
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2022. 04 29. Tanári koncert a Szepes Gyula Művelődési Házban, fellépett Zwickl Ágoston Németh 

Ferenc közreműködésével. 

2022. 05. 22. Sóskút – A tankerület Művészeti Iskoláinak találkozója, fellépett: Szabó Mirella 

Sztella fuvolán és Nagy Panka Sára tenorkürtön. Zongorán közreműködött: Németh Ferenc. 

Petrus-Bölöni Júlia a Nemzeti Pedagógus Kar szakmai tagozatának tevékenységében álladóan részt 

vesz, mint megyei és országos küldött. Konferenciákon, szakmai egyeztetéseken képviseli, 

továbbítja kollégái javaslatait, és azok részletes kidolgozásában is részt vesz. 

A fúvós tanszak aktív volt iskolánkon kívül is. A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában és az 

Érdligeti Általános Iskolában belső rendezvényeken is felléptünk. Digitális oktatásra nagyon ritkán 

volt szükség, leginkább a félévi tanszaki koncertek videóösszeállításának elkészítésében merült ki 

ebbéli tevékenységünk. A Kezdők hangversenye 2. is online valósult meg.  

  

3. Óralátogatások tapasztalatai 

Mentori tisztségemből kifolyólag Hudacsek Tamás egyik tanítványánál tettem többször is 

óralátogatást, aki egy erősen figyelemzavaros növendék. Nagyon kedvesen és alaposan foglalkozott 

vele, mindig tudta motiválni, figyelmét visszaterelni az elkalandozásból. Kéréseimet is teljesítette: 

gyorsabb haladás a tananyaggal, ritmika megéreztetése a gyermekkel. Tamás növendékei között két 

SNI-s növendék és egy BTMN-es növendék is volt, ami egy pályakezdő tanárnak nagy kihívás. 

Munkáját nagy türelemmel végezte. A 3 kompetenciát – ahol még fejlődnie lehetne – az értékelő 

lapon jeleztem. 

Célravezetőbb lett volna, ha a gyakornok mentorálását ugyanaz a kolléga folytathatta volna, aki 

tavaly is mentorálta, mert mentorpedagógusként jobban átlátta volna a két tanév összefüggéseit. 

Nekem az év vége, a fúvószenekar szereplései miatt is, nagyon sűrű volt, nagy teher volt a 

szükséges dokumentumokat elkészíteni. 

Tamásnál önértékelése miatt is tettem óralátogatást. Ebben a tanévben minősült, portfólióját 

megvédte.  

 

4. Év végi vizsgák értékelése 

A helyi tantervben előírt követelmények teljesítése:  

Egy esetben merült fel, hogy nem játszottak évközben etűdöt a gyerekek, illetve a furulyások közül 

volt olyan növendék, aki germán furulyát használt.  

Pályafutásom során egy kurzuson találkoztam olyan egyetemi tanárral, aki az etűdöket utálta, mivel 

nem tartotta őket elsőrangú zenei műveknek, ezért ez ügyben megértő vagyok, mert ebben igazat 

adok neki. De bizonyos hangszertechnikai tudás elsajátításához szükség van etűdökre is. Etűdként 

lehet játszani zongorakíséret nélküli darabokat is, műrészleteket is, számos olyan hangszeriskolát 

ismerek, ahol így érik el annak a szempontnak teljesülését, hogy a növendék tanulmányai alatt 

csakis a legjobb zenei anyaggal találkozzon, és élvezetes legyen számára a tananyag A tanszak 

közösségének érdeke egyben az is, hogy a zongorakísérőket egyenletesen terheljük, minden tanár 

egyenlő arányban jusson hozzá munkájukhoz. Ha csak darabokat tanít valaki, ez az érdek sérül, 

mert a darabok tanulásánál általában sokszor szükség van zongorakísérőre. Ezért a következő 

tanévtől a vonós tanszak mintájára az etűdvizsga különválasztását javaslom. Ennek elfogadására a 

tanszakon tanító tanárok egyetértésére van szükség.  

A helyi tantervben meghatározott beszámolók bemutatása: 

Általános tapasztalatom, hogy a helyi tantervben előírt vizsgakövetelményrendszert általában 

túlteljesítették a növendékek, sokszor skálát is játszottak, amikor az nem volt kiírva. A tantervekben 

rengetegszer szerepel az alábbi mondat: lehetőleg kívülről. Itt a tanár döntése, valamint a gyermek 

képességei és szorgalma határozta meg, hogy az adott darab kívülről, vagy kottából szólalt meg. 

Több tanárnál is kamaraműveket adtak elő a növendékek, amikor ilyen lehetőség nem volt, vagy 

csak későbbi évfolyamoknál szerepel ez az opció a vizsgakövetelményeknél. Érdemes lenne ez 

ügyben áttekinteni a tanterveket, és a mostani általam vélt igényekhez igazítani. Egy kollégánál 
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felmerült, hogy a gyermekek nem játszottak etűdöt a vizsgán. Probléma volt még, hogy furulyások 

germán rendszerű furulyán játszottak. 

SNI-s BTMN-es tanulók beszámolója: 

Lásd a 2.2 pontnál. Kiegészítés: Egy SNI-s trombitás növendéknél javaslatot tettem arra, hogy a 

továbbiakban fejlesztő zenepedagógus foglalkozzon vele, ami hangszerváltással is jár.  

B-tagozatos növendékek beszámolója: 

Lásd a 2.2-es pontnál. Kiegészítés: Egy fuvolista „B” tagozatos növendék saját kérésére „A” 

tagozaton folytatja tanulmányait.  

Alap/záróvizsgázók száma, a vizsga értékelése: 

A fúvós tanszakon 14 gyermek alapvizsgázott, ebből három növendék volt „B” tagozatos. 1 

fuvolista növendék záróvizsgát tett. Mivel zenekarra járt, csak fél záróvizsgát kap. Az 

alapvizsgázóknál szintén azt éreztem, hogy a vizsgakövetelményeket túlteljesítették, sokszor skálát 

is játszottak, amikor a vizsgakövetelmény ilyet nem ír elő. Volt olyan növendék, aki elméleti 

tudását is bemutatta, etűdjét elemezte. Ha az etűdvizsga megvalósulhatna, alapvizsgázóink és 

záróvizsgázóink számára külön vizsgakoncertet lehetne szervezni, ahol hangversenyként a szülők 

előtt adhatnák elő darabjaikat. Az alapvizsgának vagy záróvizsgának így nagyobb rangja lenne.  

B-tagozatra jelentkezők száma, azokra javasoltak száma: 

Lásd a 2.2 pontnál. Részletesebben: „B”-tagozatra 5 új fuvolista gyermek jelentkezett. 3 gyermeket 

a bizottság egyöntetűen javasolt. Egy gyermek csak 2/3 arányban lett javasolva, mert nem játszott 

etűdöt, helyette kamaraművet adott elő, aminek előadása talán nem volt annyira kiemelkedő. Egy 

első évfolyamos növendéket a vizsgabizottság 2/3 arányban nem javasolt, arra hivatkozva, hogy 

még kicsi. Emellett zeneiskolai évfolyamai sem voltak rendben, sőt szolfézsból is osztályfolytatós 

lett. A tanár a döntéssel nem értett egyet, nagyon rosszul esett neki. Szerinte a növendéke szépen 

szerepelt a vizsgán, és az alapok megfelelőek voltak nála, elsős lévén (tartás, légzés, hangminőség, 

befúvás, hangindítás, és memóriakészség, valamint 4 darab fejből való játéka) nem számítottak az ő 

esetében.  

Vizsgák általános értékelése: 

A vizsgák jó hangulatban zajlottak. A beszámolókban egy vizsgánál éreztem, hogy szakmai vita 

alakult ki a döntéshozóknál az elbírálásnál. 

Viszont többen is jelezték, hogy érezhető volt az izgalom a tanulóknál, a tanulók elszoktak a 

színpadi jelenléttől és a vizsgaszituációtól. Ennek következtében voltak tévesztések, 

memóriazavarok, néha kisebb megállások, ami teljesen érthető. A vizsgabizottságok igyekeztek jó 

légkört teremteni, hogy a gyerekek feloldódjanak, ezáltal önfeledtebb legyen az előadásuk. 

Más vizsgabeszámolókban, visszatérő hibáknak számítottak a ritmushibák: hosszú hangoknál a 

ritmusértékek kitartásának nem megfelelő ideje, ritmusok összekapása, szünetértékek ki nem 

tartása. Furulyásoknál a hangindítás hiánya. Orron vett levegővételek rézfúvós hangszereken 

játszóknál.  

  

5. Összefoglalás 

A tanév tanulsága: amíg a vírus jelen van életünkben, a tervezésnél várhatóan aktív (szeptember, 

október, március, május, június) és passzív (november, december, január, február) hónapokat kell 

figyelembe vennünk. 

Minden személyes jelenlétet igénylő programot az aktív hónapokra kell beosztanunk. 

 

 

Érd, 2022.06. 07. 

                                                                                                             

Zwickl Ágoston 

Fúvós munkaközösség-vezető 
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VEGYES MUNKAKÖZÖSSÉG 
ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 
2021/2022-es tanév 

 

1. A tanévindítás feltételei 

   1.1 Személyi feltételek 
      - Gitár tanszak: A-tagozat 65 fő, B-s 1 fő, SNI-s 1 fő, BTMN-es 2 fő 

      - Harmonika tanszak: A-tagozat 11 fő, B-s 1 fő, SNI-s 1 fő, 2 fő szab.vál., BTMN-es 2 fő 

      - Magánének tanszak: A-tagozat 15 fő, B-s 3 fő, szab.vál. 5 fő, BTMN-es 1 fő 

      - Ütő tanszak: 22 fő, B-s 2 fő, SNI-s 1 fő, BTMN-es 2 fő 

Tanárok létszáma 7 fő, ebből 3 fő gitár,1 fő harmonika, 1 fő magánének, 2 fő ütő szakon tanít. 

Ütő tanszakon a tanévben háromszor történt személyi változás. Január 3-ától Madarászné Vajda 

Éva vette át 50%-ban a tanszakot. 

Ebben az évben Tekula Ádám ütő-, és Bögöthy Ádám gitárszakos kollégám sikeres önértékelésen 

vett részt. Magánének szakon továbbra is Szóka Júlia tanít teljes óraszámban. Harmonika szakon 

Szokolai zoltán 60%-ban tanít. Gitár szakon Szabó Vincent és Urbán Tibor kollégáim teljes 

óraszámban tanítanak. Bögöthy Ádám kollégám növendéklétszáma emelkedett 21 főre.    

 

  1.2 Tárgyi feltételek 
A hangszerállomány, a tanításhoz szükséges felszerelés, berendezések nem változtak az év során, 

illetve, harmonika tanszakon van, hogy a tanár a saját hangszerét kell használja a növendék 

számára. 

A feltételek adottak a tanításhoz, illetve élnek a kollégák az alapítványi igények benyújtási 

lehetőségével. 

Az első félévben megtörtént az ütőteremnek helyet adó Felső utcai kis épület felújítása, így a 

második félévet már komfortosabb körülmények közt kezdhettük meg. A munkálatok ideje alatt a 

tanítás zavartalanul és problémamentesen folyt az Érdi Bolyai János Általános Iskolában kialakított 

ideiglenes helyszínen. 

 

2. A tanév fő feladatainak megvalósulása, értékelése 

     2.1. Kiemelt pedagógiai feladatok megvalósulása 
Az idei év második felében sikerült megvalósítanunk, az elmúlt években a pandémia miatt elmaradt 

személyes szerepléseket a koncerteken, versenyeken, rendezvényeken való részvételt jobban 

motiválva ezzel a növendékeket. Amíg az első félévben még online feltöltéssel tudtunk részt venni 

az iskola hagyományosan megrendezésre kerülő koncertjein /Zene világnapja, Karácsony, B-s 

vizsgák, farsang/, addig a második félévben minden kolléga küldte a növendékeket, hogy 

kihasználják a fellépési lehetőséget, ami egyben erősítette a növendékek egymás közötti és a 

közönséggel való kapcsolattartás fontosságát. 

A versenyek kihasználása tekintetében a második félévben a harmonika, a magánének és az ütő 

tanszak jeleskedett, ahol kiváló eredménnyel teljesítettek a növendékek az országos, illetve 

nemzetközi helyszíneken egyaránt. 

Kiemelt pedagógiai feladatunknak tartjuk a növendékek megtartását és létszámuk növelését. Ez a 

terv a gitárszakon Bögöthy Ádám kollégámnak remekül sikerült, hiszen a tanulói állomány 12 főről 

21 főre emelkedett az év végére. 

Ezen kívül különös figyelmet fordít minden kolléga a művészeti alapvizsgázók, záróvizsgázók és 

felvételizők szakmai felkészülésére. 

 

2.2. Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

I.félév 
B-tagozatos növendékeink Tehetséghangversenye novemberben videókészítés és feltöltés 

formájában valósult meg, a járványügyi intézkedések miatt. Januárban a B-tagozatosok vizsgája 
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azonban szerencsére személyes meghallgatás keretein belül történt meg. Érezhető volt a 

növendékek felszabadult játékán, énekén, hogy a mögöttünk lévő év, online-oktatás okozta 

nehézségek ellenére is nagy odaadással igyekeztek megfelelni a tanrendi követelményeknek. 

 Magánének tanszak: 3 fő B-s növendék 

 Gitárszak: 1 fő B-s növendék 

 Harmonika tanszak 2 fő B-s növendékből 1 növendék visszament A-tagozatra. Patarcsits Bálint 

felvételt nyert a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnáziumba. 

Ütő tanszakon 2 fő B-s növendék, akik félévkor betegség miatt éves osztályzat alapján lettek 

értékelve, viszont év végén sikeres vizsgát tettek. Ebből 1 fő, Thurnay András Soma felvételt nyert a 

Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnáziumba. 

 

Az SNI-s növendékek szakmai felzárkóztatása minden kollégánál folyamatosan történik. 

 Ütő szak 1 növendék 

 Gitár szak 1 növendék 

 Harmonika szak 1 növendék 

 

A BTMN-es növendékek szakmai és pedagógiai oktatása  mellett a nevelési problémák 

megoldására való törekvés is komoly feladatnak tekintendő minden kolléga számára. 

 Magánének szak 1 növendék 

 Harmonika szak 2 növendék 

 Gitár szak 3 növendék 

 Ütő szak 2 növendék  

 

      2.3. Tanszaki hangversenyek 
A tervezett két Vegyestanszaki koncertből egyet – 2022. március 28-án – sikerült megtartani. A 

2021. november 24-ére tervezettet a járványügyi szabályzat miatt sajnos nem. Örömmel 

tapasztaltam, hogy milyen felkészülten és felszabadultan játszottak a növendékek, hiszen ez a 

koncert a szakmai fejlődésen és az izgalmi állapot (lámpaláz) leküzdés-kezelésén túl a versenyekre 

való  előkészületül is szolgált.  

Ezen kívül minden kolléga megtartotta a saját Tanszaki koncertjét a második félévben. Magánének 

tanszakon sikerült megtartani a második félévben 2022. február 28-án a „Kezdők”, majd 2022. 

április 11-én a „Haladók” koncertjét. A Zenei világnapi koncerten harmonika- és magánénekszakos 

növendékek képviselték a Vegyes tanszakot.  

 

       2.4. Egyéb események, programok 

2.4.1. Belső továbbképzések, értekezletek, kurzusok, előadások 

I. félév 

 A munkatervben nem szereplő, de megvalósult esemény volt október elején: Bögöthy Ádám 

kollégám „Duó bőgővel” c. ismeretterjesztő, hangszerbemutató előadással örvendeztette meg 

az iskola tanulóit, zenész kollégájával együtt. 

 A munkatervben szereplő Gitáros szakmai találkozó a Vegyes munkaközösség-vezető 

jelenlétében online valósult meg 2021. 10. 20-án, olyan témákat érintve mint: lámpaláz 

kezelése, koncerten elvárható öltözet, színpadi magatartás, viselkedés fontossága, a játék 

örömének átadása közönség felé (művészi átélés). 

 Mint munkaközösségi vezető minden kollégával rendszeres konzultációt tartottam telefonon  

vagy személyesen. 

 A munkatervben nem szereplő, de megvalósult esemény a IV. Nemzetközi Téli Szeminárium 

(Újvidék, Szerbia) 12.17-19. Résztvevő: Szokolai Zoltán. 

 Zeneakadémia 2022.01.05. BA és MA harmonikások vizsgakoncertje, ahol a Harmonika 

tanszak növendékei a közönség sorai között voltak. 



Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola OM 039974 – Akkreditált Kiváló Tehetségpont 
ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 

2021-2022 
 

  61 

 A Lukin László Napok keretében szervezett „Hajnaltól pirkadatig” ismeretterjesztő előadáson 

online feltöltéssel vettek részt a harmonika- és magánénekszakos növendékek. 

 2022. januárban A Magyar Kultúra Napja alkalmából Lukin László emlékére megrendezett 

Tehetségkoncertre a B-s növendékek online videó feltöltéssel szerepeltek. 

 

II. Félév 

 2022. februárban a Farsangi műsort, szintén online videófeltöltéssel tudtuk megrendezni, ahol 

ütő- és magánénekszakos növendékek vettek részt, akiknek jelmezeiket oklevéllel díjazták. 

 2022. február 21-25-ig a Lukin Zenepedagógiai Projekthét keretében a Vegyes szakmai 

munkaközösség teljes létszámmal jelen volt. Téma: A tanmenet elkészítése, tehetséggondozás, 

SNI-s növendékek felzárkóztatása. 

 2022. március 25-én a VI. Lukin Csalogány népdaléneklési fesztiválon magánénekszakos 

növendékek kitűnő eredménnyel szerepeltek: Gothárd Anita Izabella a nagyobb korosztály 

Csalogánya lett, Szilágyi Szófia Jáde kiemelt arany minősítést, Molnár Jázmin  ezüst minősítést 

szerzett. 

 2022. április 2-án Pallagi Judit Magánének kurzusán vett részt Szóka Júlia. 

 2022. április 22-28-ig a Nyílt napok keretében hangszerbemutató-sorozatot tartottunk az érdi 

könyvtár közös szervezésében óvodásoknak és iskolásoknak, amely a Szepes Gyula 

Művelődési Központban és a Zenei könyvtárban került megrendezésre. A „hangszer 

simogatóra” sikerült átszállítani elég sok ütős hangszert. Madarászné Vajda Éva szerint: „mire 

kiért a nagyteremből az előtérbe kiállított hangszerekhez, sajnos a kis gézengúzok mindent 

szétkaptak és ütöttek ész nélkül mindent, amit csak értek.” Tapasztalat, hogy legközelebb 

máshogyan kell szerveznie. A harmonika tanszak is képviseltette magát: Szokolai Zoltán tanár 

úr és növendéke Szemerédi Levente. Gitár tanszak is részt vett, Bögöthy Ádám és Szabó 

Vincent kollégám személyében. 

 2022. április 29-én az intézmény által szervezett Lukin tanári gálakoncerten fellépett Bögöthy 

Ádám gitárszakos kolléga, ahol meghívott művésztársával Rodek Balázs jazzgitár 

előadóművésszel jazzdarabokat adtak elő, melyen a nagybőgővel és basszusgitárral működött 

közre. 

 2022. május 6-án megrendezésre került a Zenekarok, Kamaraegyüttesek hangversenye az 

Epicentrumban. Résztvevői: Gitárzenekar és a harmonika szak növendékei – Koncz Bianka 

Amaril, Horváth Ádám, Molnár Duó. 

 

2.4.2. Versenyek 

I.félév 
A harmonika tanszak 

 2021.06. 27-én Nagy Réka elnyerte a Zenetanárok Társasága Különdíját, így felvételkészítés 

lehetőségét kapta a Bartók Rádió Kezdőhang című műsorában. Patarcsits Bálint ugyanúgy 

elnyerte ezt a lehetőséget, aki 09.25 -én készíthette el felvételét. 

 2021. október 17-én a VI. Országos Harmonikaversenyen Molnár Ignác Bálint II. helyezést, 

Patarcsits Bálint I. helyezést (40 maximális ponttal) ért el és a versenyen nyújtott kimagasló 

művészi teljesítményével elnyerte Szeged Megyei Jogú Város Polgármesterének 

KÜLÖNDÍJÁT. 

II. félév 

Ütő tanszak 

 2022. március 11-én Gödön az V. Pest Megyei Dallam-Ütőhangszeres Szólóverseny és 

Találkozó-n Kentsch Levente „A” tagozatos 2. osztályos növendék képviselte iskolánkat, 

szépen szerepelve ezen a rendezvényen. 

 2022. május 6-án volt Taksonyban a Regionális Német Nemzetiségi Ifjúsági Zenei Verseny. 

A hangszerszállítást (sajnos, ez mindig gond az ütősöknél) megoldva, Gaga Zalán 1. 
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évfolyamos növendék (Madarászné Vajda Éva növendéke) szóló kategóriában arany 

minősítést kapott. 

Magánének tanszak 

 2022. április13-án Balassagyarmaton a  III. Keönch Boldizsár Országos Énekverseny 

résztvevői: 

Takács Máté Barnabás B-s 4. oszt. műdal kategóriában I. helyezett, opera kategóriában 

dicséretes oklevél. Somorai Bíborka A-tagozatos 1. oszt. növendék műdal kategóriában II. 

helyezett. Iváncsics Noémi B tagozat 6. oszt. növendék  opera és műdal kategóriában 

dicséretes oklevél. Tanáraik: Szóka Júlia és a korrepetitor Rostás Zoltán a felkészítésért 

különdíjban részesültek. 

 2022. április 29-én Veszprémben a VI. Klasszikus Magánének Verseny résztvevői: Takács 

Máté Barnabás B-tagozat 4 oszt. növendék I. helyezett, Somorai Bíborka A-tagozat 1. oszt. 

növendék különdíjban részesült. 

 2022. április 14-én VIII. kerületi Budapesti Magánénekverseny Tihanyszegi Mária emlékére 

résztvevő: Kállay Gyopár szab.vál.gyak. növendék, aki dicséretes oklevélben részesült. 

 2022.  május  24-én Gyöngyösön a Mátrai hangok Énekverseny résztvevője: Takács Máté 

Barnabás musical kategóriában I. helyezett, műdal kategóriában II. helyezett.    

 

 

2.4.3. Egyéb 

 Magánénekszakos növendék: Kállay Gyopár fellépése – Érdi Vörösmarty Gimnázium Diák gála. 

 Gitárszakos kollégám, Bögöthy Ádám egyéb, de nem iskolarendszerű, viszont a tanári 

mesterséghez szorosan kapcsolódó tevékenységei voltak ebben az évben.  

 

A Harmonika tanszak növendékei a következő iskolán kívüli fellépéseken sikeresen vettek részt: 

 Patarcsits Bálint 2021.10 16-án – Esernyős Óbudai Kulturális Központ, Kokas Klára 

alapítvány Kendőlengetős koncert 

 Patarcsits B. 2021.10.29 fellépés Szegeden (meghívást kapott mint versenygyőztes) 

 Patarcsits B. 2021.11.09 fellépés Pomázon, ” Zeneiskolák másképpen” 

 Patarcsits B. 2021.11. 11-14 Harmonika kurzuson való részvétel Pomázon 

 Kállay Gyopár 2021.11.23 fellépés Érd Szepes Gy. Műv. Kp, Díjkiosztó Irodalmi Folyóirat 

(IRKA) „Fehéren feketén” 

 Szokolai Lóránt 2021.11.28 fellépés az etyeki Látogató Központ-i Ádventi koncerten 

 Molnár Bálint Ignác 2021.12.11 fellépés Bicskén Fiatalok Háza Karácsonyi koncerten 

 2021. 12. 17-19 – IV. Nemzetközi Téli Szeminárium (résztvevő: Szokolai Zoltán) 

 2022.01. 05. – Zeneakadémia 10. terem, BA és MA harmonikások vizsgakoncertje 

 2022. 04. 27. – Ceglédi Kamarazenei Fesztivál - Molnár duó nívódíj  

 2022. 05. 04. – Patarcsits Bálint – Váci Tankerületi koncert, Pomáz 

 2022. 05. 06. – Német Nemzetiségi verseny, Taksony – Koncz Bianka Amaril szóló és 

zenekar, Majoros Máté kamara és zenekar (minősítések) 

 2022. 05. 06. – Kamarazenei koncert, Epicentrum – Koncz Bianka Amaril, Horváth Ádám, 

Molnár duó 

 2022. 05. 14. – Daruvár online harmonikaverseny (Horvátország) – Patarcsits Bálint II. díj 

(ezüst minősítés), (8. lett a 12-ből), Molnár Bálint Ignác I. díj (arany minősítés) 90, 50 pont 

 2022. 05. 18-21. – 7. Nemzetközi Harmonikaverseny „Eufonija” (Újvidék, Szerbia) – 

Patarcsits Bálint I. díj/3. hely, Molnár Bálint Ignác I. díj/3. hely 

 2022. 05. 20. – Molnár duó - Kamarazenei Fesztivál „Isidor Bajic” (Újvidék, Szerbia) – a II. 

korcsoport győztesei, Laureat, max. 100 pontos 

 2022. 05. 24-27. – Patarcsits Bálint – 45. Pulai Nemzetközi Harmonikaverseny (Póla, 

Horvátország) – I. díj/5. hely 
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3. Óralátogatások tapasztalatai 

I.félév 
Ebben a félévben 2021. november 23-án Tekula Ádám ütőszakos kollégámnál voltam 

óralátogatáson, ami nagyon remek hangulatban zajlott. Növendék: Viszlay János Bános A-tagozat 

4. oszt. Szakmailag elmondható, hogy a kolléga tudatosan alkalmazta tantárgyának sajátosságaihoz 

kapcsolódó megismerési folyamatokat, módszertani eszközöket. Kiemelkedő szerepet kapott a 

növendék motivációja, és a fenntartható fejlődés témájának megtartása. Szakszerűen és 

eredményesen alkalmazta a választott módszereket. A kolléga sikeres tanári önértékelésen vett 

részt.  

II. félév 

Ebben a félévben 2022. február 3-án Bögöthy Ádám gitárszakos kollégámnál voltam 

óralátogatáson. Növendék: Tormássy Endre A-tagozatos 4. oszt. Az óra nagyon jó hangulatú volt. 

Külön figyelmet fordított a helyes ujjrend betartására, a test- és hangszertartásra. Helyesen 

választotta meg a pedagógiai módszereket. Külön érdekes volt, hogy saját szerzeményeiből 

összeállított gyűjteményből tanított a kolléga. Amikor duettezett a növendékkel, érezhetőbb volt a 

tempó tartásának biztonsága. A kolléga sikeres tanári önértékelésen vett részt. 

 

4. Év végi vizsgák értékelése 
Ütő tanszakon: A vizsgán a növendékek képességeik és egyéni haladási tempójuk függvényében 

különböző mértékben tudtak megfelelni a tantervi követelményeknek. A technikai felkészültség és 

hangszerkezelés a növendékek döntő többségénél megfelelő szintű volt. A kellően kifejező, 

szuggesztív zenei interpretációt és a különböző dinamikai tartományok árnyalt használatát a 

növendékek   jelentős részénél még fejlesztendő területként jellemezhetjük. A tanulók precizitása, 

ritmikai pontossága, tanulásuk kottahűsége, zenei memóriája átlagban a koruknak megfelelő. 

Néhány növendék tempótartási problémákkal küzd, de ezen a téren sokat haladtunk előre, javuló 

tendencia figyelhető meg. Az utóbbi évek kevés szereplési lehetőségéhez képest a vizsgázók jól 

tudták kezelni a helyzetet, senkinek nem befolyásolta jelentősebben a teljesítményét a lámpaláz.  

A speciális technikai elemeket és a több verővel való játékot a nagyok használják. Az árnyalt 

dinamikák alkalmazása nehéz az ütőhangszereken, de a növendékek törekednek erre. 

Tekula Ádám: Növendékei létszáma 11 fő. Ebből kettő B-tagozatos, egy melléktanszakos, három új 

növendék. 2 tanuló tett művészeti alapvizsgát. Madarászné Vajda Éva: növendékeinek létszáma 11 

fő, ebből 2 fő BTMN, 1 fő SNI-s, 1 fő záróvizsgázott, 1 fő művészeti alapvizsgázott. Van egy 

kamaraóra, amiben a fúvószenekart kell segíteni a közreműködéssel. A kolléga megérezte a 

növendékeken, hogy ebben az évben ő a harmadik tanáruk. Ennek ellenére év végére sikerült 

megtalálni a növendékekkel a közös hangot. 

A záró-és alapvizsgázók teljes vizsgaanyagukat eljátszották. Németh Kitti, a záróvizsgázó az esti, 

záróvizsgások hangversenyén Csajkovszkij: Virágkeringőjét játszotta el vibrafonon, amit korábbi 

tanára, Mézes Gyöngyi kísért zongorán, ezzel zárva le több mint 10 éves együttműködésüket. 

Gitár tanszak: Az év végi vizsgák összevont értékelése a három kolléga szakmai munkájáról: A 

helyi tantervben meghatározott év végi vizsga anyagát változóan sikerült teljesíteni, figyelembe 

véve a növendékek jelenlegi tudásszintjét, technikai felkészültségüket. A pandémia időszakában 

lévő oktatási nehézségek sajnos kihatottak a növendékek nagy részére, sokat küzdöttek a helyes 

test-és hangszertartással. Több növendéknél problémát jelentett a tempó tartása, mert sokkal 

gyorsabb tempóban kezdte el a játékot, mint ahogyan végig bírta játszani. A vizsga során nagyon 

meghatározó volt, mikor a tanár a növendékkel együtt játszott, ez rendkívüli fejlesztő hatással bírt. 

Voltak igazán tehetséges növendékek, akiknek játékára szép hang, határozott, helyes tempó és 

ritmus, valamint stílushű zenei előadás volt jellemző. Több tanuló nem vett részt az év végi vizsgán 

betegség vagy iskolai elfoglaltság miatt, őket éves munkájuk alapján osztályozták a kollégák. 

6 fő növendék tett művészeti alapvizsgát. Játékukkal meggyőzően adtak tanúbizonyságot 

tudásukról. 1 növendék SNI-s, 3- növendék BTMN. 
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Harmonika tanszak: 1 fő B-s növendék van, 1 fő SNI-s, 2 fő BTMN-es, 2 növendék tett művészeti 

alapvizsgát. 

A növendékek vizsgaanyaga illeszkedett a helyi tantervhez. Elmondható, hogy kiválóan 

teljesítettek, ami az egész éves munkájukban is tükröződik a számtalan szereplés és versenyen való 

megmérettetés során. Lenyűgöző, egyben szakmailag meggyőző billentéstechnikával játszanak a 

növendékek, amit a virtuozitásuk is tükröz. Helyesen alkalmazzák a váltott kéz dallamvezetését. 

Pontos hangok, ritmus, megfelelő zenei stílus jellemző játékukra. Örömmel volt tapasztalható, hogy 

a dinamikai árnyalatokat is változatosan alkalmazták. 

Magánének tanszak: 15 fő A-tagozatos, 3 fő B-tagozatos, 5 fő szab. vál. gyak.,  1 fő növendék 

osztályfolytatós lesz,1 növendéket B-tagozatra javasolt a vizsgabizottság. 

A magánénektanítás legfőbb feladata, hogy a technikai és zenei képzés mellett az énekhang (mint 

hangszer) kiépítése, képzése megvalósuljon. Ez főleg a korban idősebb növendékeknél volt 

tapasztalható. A vizsga anyagának összeállítása megfelelt a helyi tanterv követelményeinek. A 

beszámolón 1 növendék nem vett részt betegség miatt, így éves munkája alapján lett osztályozva. 

Minden növendék a saját életkorának, biológiai, érzelmi fejlettségi szintjének megfelelően 

alkalmazta az évben tanult énektechnikai sajátosságokat. A fiatalabb korosztály kevésbé tudta 

kontrollálni izgalmi állapotát, ez a pontatlan helyen történő levegővételekben mutatkozott meg. 

Megállapíthatjuk viszont, hogy az énekléstechnikai alapsajátosságokat helyesen alkalmazták: tiszta 

intonáció, helyes testtartás, szép, érthető tagolt szövegmondás. Kiemelném a növendékek zenei 

összhangját a korrepetitorral. A magasabb évfolyamban lévő növendékeknél még jobban megjelent 

az előadásukban a művészi átélés, dinamikai árnyalatok, és hangszínek differenciálása.  

 

5. Összefoglalás 

A Vegyes Munkaközösség az év első felében minden tanszakon sokat küzdött a sok betegséggel, 

hiányzásokkal, ennek ellenére szakmailag előrevivő volt a személyes tanítás lehetősége. Ezért a 

legfontosabb feladatának tartotta minden kolléga, hogy a helyi tantervnek megfelelően tudjon 

haladni, igazodva a növendékek életkori sajátosságaihoz és tudásszintjéhez, tovább fejlesztve 

személyiségüket.  

A Vegyes tanszak valamennyi kollégája nevében összegezhetem ezt az évet eredményesnek. Az év 

első felében sajnos a járványügyi intézkedések miatt nem tudtunk igazán kiteljesedni azokban a 

tervekben, célokban, amelyeket kitűztünk magunk elé. Az online videófeltöltésekkel próbáltuk a 

növendékek aktivitását fenntartani. Ellenben a második félév olyan eseménydús volt, hogy bőven 

túlteljesítettük a tervet. Versenyek és fellépések terén  országos, és nemzetközi szinten egyaránt a 

harmonika,  magánének  és ütő szakot emelném ki aktivitás szempontjából. Elmondhatjuk, hogy a 

kiemelt pedagógiai feladatainkat, a lehetőségekhez képest dicséretesen teljesítettük. 

 

 

 

Érd, 2022. június. 03. 

 

                                                                                                             

Csiginé Szóka Julianna 

Vegyes munkaközösség-vezető 
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ZENEISMERET MUNKAKÖZÖSSÉG 
ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 
2021/2022-es tanév 

 

1. A tanévindítás feltételei 

   1.1 Személyi feltételek 

Az elméletórák oktatását hat kolléganő végzi iskolánkban. Három teljes állásban dolgozó 

kolléganőnk: Endrődi Hajnalka, Haász Csilla, Lehotka Ildikó. 60 %-ban Perger Judit, óraadóként 

pedig Tóthné Takács Krisztina látja el a feladatokat. Molnár-Farkas Magdolna intézményvezető-

helyettesi munkája miatt csak két csoportot tud az idei tanévben tanítani. Tanítási helyszíneink a 

Zeneiskola központi épületén kívül: Érdligeti, Túr utcai, Kőrösi, Gárdonyi és Marianum és Móra 

iskola. Tanáraink a következő helyszíneken tanítanak: 

Endrődi Hajnalka: Központ, Kőrösi iskola 

Haász Csilla: Központ, Túr utca, Érdligeti iskola 

Lehotka Ildikó: Központ, Kőrösi iskola  

Molnár-Farkas Magdolna: Központ  

Perger Judit: Gárdonyi iskola, Marianum 

Tóthné Takács Krisztina: Móra iskola. 

 

 Az idei tanévben 44 elméleti csoportot indítottunk: 

 Központ – 21+ 1 kórus csoport 

 Érdliget – 5 csoport 

 Túr utca – 2 csoport 

 Kőrösi – 7 csoport 

 Gárdonyi – 3 csoport 

 Marianum – 4 csoport 

 Móra – 1 csoport.  

A következő évben elengedhetetlen lesz, hogy több csoportot indítsunk! Ezeket a problémákat a 4. 

pontban részletesen leírom. 

Az idei tanévben sikeres minősítési eljárásban vett rész Molnár-Farkas Magdolna tanárnő. 

 

  1.2 Tárgyi feltételek 

Hangszer-ellátottságunk az idei félévben minden kihelyezett tagozatunkon megoldott volt. 

A Gárdonyi iskolában nehézséget okozott Perger Judit kolléganőnknek az, hogy az elektromos 

zongorát nem tudja abban a teremben tárolni, ahol tanít, ezért át kell vinnie egy másik teremből. 

Minden alkalommal segítséget kell kérnie nagyobb gyermekektől, a kisebbek ezt nem tudják vinni.  

Az alapítványtól kaptunk egy vezetéknélküli hangszórót, melyet Endrődi Hajnalka tanárnő használ.  

Több termünkben helyeztünk el zenei témájú tablókat, az 1-es terembe új polcokat szereltettünk be, 

és egy szép szőnyeget is vettünk. Nagy örömünkre a második félévben állami támogatással 

mindannyian egy kiváló minőségű, új laptopot kaptunk. Ehhez még szükséges lesz egy átalakító 

vezetéket beszerezni, hogy a kivetítőt is tudjuk használni. 

Technikai nehézségeket okozott az egyes teremben levő elavult számítógép. Molnár-Farkas 

Magdolna órái előtt minden alkalommal egy ügyes tanuló segített a hangfal és a számítógép 

összekapcsolásában, ami nem egyszerű feladat. Endrődi Hajnalka a zeneirodalom óráin tapasztalta 

meg azt, hogy a pendrive-on tárolt képeket nem tudja kivetíteni megfelelő minőségben.  

A jövő tanévben szeretnénk kérni, hogy az iskola támogassa az elmélettanárok munkáját abban, 

hogy előfizetést biztosít prémium YouToube-csatornára. Ezt nagyon jól tudnánk használni mind a 

szolfézs, mind a zeneirodalom órákon. 
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2. A tanév fő feladatainak megvalósulása, értékelése 

     2.1. Kiemelt pedagógiai feladatok megvalósulása 

A néhány éve beindított közös óralátogatásokat az idén a vírushelyzet miatt nem tudtuk 

megszervezni az első félévben, viszont a második félévben sikerült ellátogatnunk egymás óráira. A 

kihelyezett tagozatokon voltak olyan napok, amikor nem volt tanítás az iskolákban, ezeket az 

alkalmakat használtuk ki arra, hogy egymás óráin hospitáljunk.  

Az iskolai kórusunkat sikerült újraindítani, közel 30 lelkes lány jár ebbe a kis közösségbe. Az 

együttes munkájáról részletesen a kórusról szóló beszámolóban írok. 

Új kapcsolatokat ebben a tanévben nem sikerült kialakítani más zeneiskola tanáraival, az első 

félévben a vírushelyzet, a második félévben pedig a sűrű programok miatt. Reméljük, hogy ezt a 

következő évben pótolhatjuk. 

 

     2.2. Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

Tanszakunkon néhány év óta külön tanórán tudunk foglalkozni az SNI-s tanulókkal, így a tanítás 

során ezekre a gyermekekre nagyobb figyelmet fordítunk.  Két alapvizsgázó növendékünk sikeres 

vizsgát tett, ez annak köszönhető, hogy tudunk egyénileg is foglalkozni ezekkel a gyerekekkel. Az 

év végi vizsgán egy igazi sikertörténetnek lehettünk tanúi. Az egyik nem beszélő növendékünk bár 

lassan, szótagolva, de mindenre kiváló választ adott a tanárnőnek, és az írásbeli tesztet is kiválóan 

megoldotta mindkét tanuló. Ez egy nagyobb létszámú csoportban nem sikerült volna így. 

A 3.-4. B-tagozatos tanulókkal szintén külön tanórán tudunk foglalkozni. Az idei tanévtől a 

harmadik osztályosok is kiemelt tananyagot végeztek, ők együtt tanultak a negyedik „B” osztályos 

tanulókkal. Nehézséget okozott az, hogy több tanuló nem tudott az adott (egy lehetőség) órára járni 

egyéb elfoglaltság miatt, így sajnos többen egy „A” tagozatú negyedikes csoportba jártak egész 

évben. A jövő tanévben két csoportot is lehetne indítani, így mindenki a megfelelő oktatást kapná 

meg. 

Az idei évben sikeres felvételi eredménnyel felvételt nyert ütő szakra a Weiner Leó Katolikus 

Zeneiskola - AMI és Zeneművészeti Szakgimnáziumba Thurnay András növendékünk. 

6. B. évfolyamon négy tanuló tett sikeres alapvizsgát, bár az írásbeli feladatok nehéznek tűntek. Ez 

jelen esetben érthető volt, hiszen az elmúlt 2-3 évben ezeket a készségeket nem tudtuk fejleszteni, 

és a sok hiányzás is megnehezítette a vizsga feladatainak megoldását. 

 

      2.3. Tanszaki hangversenyek 

Szeptember 30-án kórusunk fellépett a Zenei Világnapi koncerten az Epicentrumban. Az adventi és 

karácsonyi koncerteket már nem tudtuk megtartani a romló vírushelyzet miatt. 

Nagy örömünkre a második félévben már élőben léphettünk fel az év végi kamaracsoportok 

koncertjén az Epicentrumban.  

 

       2.4. Egyéb események, programok 

                2.4.1. Belső továbbképzések, értekezletek, kurzusok, előadások 

Szeptember hónapban több alkalommal is tartottunk tanszakunkon értekezletet. 

Perger Judit kolléganőnk a félévben több továbbképzésen is részt vett: 

 - 30 órás: Zenei munkaképesség-gondozás (augusztus végén) 

 - 30 órás: Életet az énekbe (november végén és december elején) 

 - 10 órás: Pedagógiai szakmai nap az együttműködés jegyében. Ezen a szakmai napon Molnár-

Farkas Magdolna is részt vett.  

Az ismeretterjesztő előadásunkat sajnos nem tudtuk megtartani, ehelyett készítettünk egy PPT-t, 

melynek ezt a címet adtuk: Hajnaltól pirkadatig.  

A projekthét keretén belül, február 23-án Vinczeffy Adrienne tanárnő tartott egy élményteli 

előadást számunkra. Érdekes történeteket osztott meg volt tanáráról, Lukin Lászlóról, és emellett 

még sokat mesélt arról, hogy „nincs botfülű gyermek”.  
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                2.4.2. Versenyek 

Két év kihagyás után izgatottan készültünk fel a Lukin Csalogányai Népdaléneklési versenyünkre, 

melyet április 8-án tartottunk meg a Bolyai iskolában. Ezen a délutánon 41 produkciót hallottunk, 

melyből 32 szóló, 7 duó, 2 pedig csoport kategóriában szólalt meg. Lukin Csalogánya díjat kaptak: 

Tárnoki Kiara, Kiss Borbála, Gotthárd Anita Izabella, Dakó Máté Domokos, Vadkerti Sion és 

Fabinyi Botond. 

A szervezés jól sikerült, a gyerekek nagy figyelemmel hallgatták meg egymás produkcióit. 

Remélhetőleg jövőre még bátrabbak lesznek.   

 

                2.4.3. Egyéb 

Haász Csilla a tavasz folyamán részt vett az „Adatvédelmi ismeretek a köznevelési intézményekben 

a GDPR és az ágazati adatvédelmi jogszabályi előírások alapján” című kétnapos online formában 

megtartott továbbképzésen. 

 

3. Óralátogatások tapasztalatai 

A hospitálási alkalmak mindig jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy tapasztalatainkat megosszuk 

egymással, a felmerülő problémákat megbeszéljük. Ebben az évben kiemelném, hogy a ZMG-s 

csoportoknál történt óralátogatások után szakmai konzultációt tartottunk, egymás munkáját segítve.  

 

4. Év végi vizsgák értékelése 

Az idei tanév is igazi kihívások elé állította tanszakunk tanárait. Az elmúlt 2-3 évben nem tudtuk 

teljesíteni az előírt követelményeket a vírushelyzet miatt.  Ezek a hiányosságok az év végi 

vizsgákon és tesztek értékelésekor eléggé szembetűnőek voltak.  Ezen időszak alatt a zenei írás-

olvasás gyakorlása háttérbe szorult, a hangképzés, tiszta intonáció kialakítása, fejlesztése szinte 

lehetetlen volt, hiszen az éneklés tiltott volt. Az első félévben pedig a maszk használata miatt volt 

kellemetlen az éneklés, levegővétel. Bár az idén nem volt digitális oktatás, a folyamatos karantén 

időszak miatt sokat hiányoztak a gyerekek. Ez szintén megnehezítette a munkánkat, és az ő 

fejlődésük is lassabban haladt.  

A másik égető probléma megoldása orvoslást kíván. A következő évben elengedhetetlen lesz az, 

hogy több csoportot indítsunk! Alább részletezem, mely osztályoknál merült fel nehézség. 

Az Előképző osztályokban a tanulók ügyesen tájékozódnak az ÁBC-s nevek világában, szépen, 

tisztán énekelnek, ritmusérzékük kiváló. A Marianum előképző osztályban 18-20 fős szolfézs 

csoportot kellett tanítanunk. Ez a minőségi munka rovására ment, amellett még az is nagy gondot 

jelentett, hogy más csoportba kellett beírnunk azokat a tanulókat, akik már nem fértek be a 

létszámba. Itt mindenképpen szükséges, hogy 2 csoport induljon jövőre.  

A ZMG-s mozgásos órákra nagy örömmel járnak a gyerekek mindkét kolleganőnél.  Lehotka Ildikó 

csoportjában viszont a létszám meghaladta a 10 főt. Ezt a jövő tanévben nem engedhetjük meg, 

mert a terem kicsi, és balesetveszélyes így a mozgás. A ZMG-re járó gyermekeknek kötelezővé kell 

tenni továbbá a tornacipő, vagy egy csúszásmentes tappancsos zokni használatát. 

A jövő tanévben szeretnénk ZMG-s csoportot indítani a szolfézs főtárgyas gyermekeknek is.  

Az 1. évfolyam tanulói ügyesen megoldották a teszt feladatait, nem tűnt nehéznek ez a feladatsor, ez 

jól látszik a 4,8-as átlageredmény alapján. Ennek a korosztálynak még nehézséget okoz, hogy két 

rendszerben is kell egyszerre gondolkodni (szolmizáció, ÁBC-s nevek), ezért ezekre szeretnénk a 

jövőben nagyobb hangsúlyt helyezni. A hangközök és hangnemek tudatosítása is még várat magára, 

ehhez sok gyakorlásra lesz szükség. A basszuskulcs olvasása is nehézséget okozott, de ez érthető is 

főleg azoknál a gyerekeknél, akik nem olvassák napi szinten a hangszeres órán (mivel nincs is rá 

szükség, pl. egy hegedűórán).  

Az Érdligeti iskolában szintén 2 csoportot kell indítani, mivel a tanulói létszám 18-20 főre duzzadt 

évközben. Problémaként jelentkezett még az is, hogy párhuzamos osztályoknál (pl. Marianum 1. 

osztály) a gyerekek nem tudtak járni ezekre a tanórákra úgy, hogy a létszám fele-fele arányban 
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legyen. Így sajnos volt, ahová csak két tanuló tudott járni; de így a másik csoportba viszont túl 

sokan jártak. 

A 2. évfolyam tanulóinak dolgozatai átlagban 4,2 re sikerültek. Azoknak a tanulóknak, akik tudtak 

rendszeresen órára járni, nem okozott nehézséget a feladatok megoldása. A ritmusfeladat, a 

hármashangzatok felismerése sikeres volt, fejlesztendő területek közé sorolandó a népdalok 

elemzése, a ritmusdiktálás.  

 A 3. évfolyam tanulóinak írásbeli tesztje átlagban 4-es osztályzatú lett. A ritmusfeladat könnyűnek 

bizonyult, de a hangköz- és hármashangzat-feladat nehéz volt, ezért ezt a jövőben többet kell 

gyakorolni. Segítség lehetne számunkra, ha a hangszeres kollégák is foglalkoznának egy pár 

percben elméleti kérdésekkel a tanórákon.  Sokszor okoz gondot az, hogy a gyerekek a szolfézs 

órán tanultakat nem tudják alkalmazni a hangszerükön. Szorosabbá kell tenni a két tantárgy közötti 

kapcsolatot, ezen szeretnénk javítani a jövőben. A dallamdiktálást szintén jobban kellene 

szorgalmaznunk ebben az évfolyamban, mert azok a gyerekek, akik B-tagozatosok lesznek, nagy 

kihívások elé néznek 4. évfolyamon. 

A Gárdonyi iskola 3.-4. összevont csoportjában nehéz volt felkészíteni a gyerekeket az 

alapvizsgára. Ezeknél a csoportoknál is érdemes elgondolkodni azon, hogy külön tanítsuk a 

gyerekeket.  

A Központban tartott „Nagy” 1.-2.-3.-4. osztály esetében nehézséget okozott a nagy tudásbeli- és 

korkülönbség. Egy csoportba járnak pl. ötödikes gyerekek gimnazistákkal, egyetemistákkal.  Az 

IKT eszközök használata nagyban segítette Lehotka Ildikó munkáját, de egy jól használható 

tankönyv kérdése még mindig napirenden van.  

 4. évfolyam: az idei tanévben 43 tanuló tett szolfézs alapvizsgát iskolánkban. A tanulók a 

népdalokat és a műdalokat évközben felmondták, ezért a szóbeli vizsgán már erre nem került sor.  

Ezek a gyerekek ebben az életkorban gátlásosak, a fiúk pedig mutálnak, így az éneklés számukra 

nem igazán jelent örömet. Ennek ellenére szépen teljesítették ezt a feladatot, bár sok esetben a 

választott zenei anyag élményszerű megszólaltatása érthető módon elmaradt.  A zenetörténeti 

tájékozottságuk még hiányos, de ez szintén érthető, hisz ezeken a szolfézsórákon nem volt elég idő 

arra, hogy minden korszakkal megismerkedjünk. Sajnos, a szolfézsoktatásnak itt vége szakad, pedig 

igazából a következő években lehetne ezeket az ismereteket bővíteni.  Azok a gyerekek, akik 

rendszeresen tudtak órára járni, jól felkészültek az írásbeli dolgozatra. A dolgozatban kissé 

nehéznek tűntek a hangnemekkel kapcsolatos kérdések. A hangközöket ügyesen felismerték és 

felépítették, de a hármashangzat- és négyeshangzat-feladatok már nehezek voltak. A funkciós 

feladatokat többen nem értették, itt segítséget kellett adnunk a gyerekeknek.  

Zeneirodalom egyéni tanrendes tanulók: Endrődi Hajnalka tanárnőnél mindenki teljesítette az előírt 

követelményeket. Lehotka Ildikó tanárnőnél előfordult, hogy többszöri megkeresés után tettek csak 

beszámolót.  

Zeneirodalom záróvizsgát 5 tanuló tett. A dolgozatok megírása nem okozott gondot, a tanulók 

felkészültek az írásbeli tesztre.  

 

Az SNI-s, és a B-tagozatos tanulók eredményeit fentebb említettem. 

 

5. Összefoglalás 

Szomorú tényként kell még azt megállapítanunk, hogy néhány kihelyezett tagozaton, főként a 

Gárdonyi iskolában a napközis pedagógus kollégák segítő szándéka nem volt mindig érezhető. 

Több esetben is előfordult, hogy nem támogatták a munkánkat. Jó lenne ezeket orvosolni a 

közeljövőben.  Az Érdligeti iskolára ez nem érvényes, itt mindig is érezhető volt a támogató 

szándék. 

A jövőben szeretnénk egy kéréssel fordulni hangszeres kollégáinkhoz. Az elméletvizsgák és 

összefoglaló órák napjaira – ha lehetséges –, ne szervezzenek tanszaki koncerteket, mert ez néhány 

tanulónak gondot okozott.  
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Az idei tanévben iskolánkban nem került sor digitális oktatásra, csoportjainkat sem kellett felezni, 

így minden a régi „kerékvágás” szerint történt. A romló vírushelyzet miatt viszont egyre több tanuló 

került karanténba. Főleg az alsótagozatos gyerekek esetében fordult elő az, hogy a szülők nem 

jelezték felénk, hogy betegség vagy karantén miatt hiányoznak a gyerekek. A hiányzások miatt 

lassabban tudtunk a tananyaggal haladni, de ennek előnye is volt: az éppen jelenlevő tanulókkal 

viszont többet tudtunk foglalkozni. 

Öröm volt mindannyiunknak, hogy nem kellett visszatérni az online oktatásra ebben a tanévben. Az 

élő, személyes kapcsolatot semmi nem pótolhatja. Tanszakunkon különösen fontos az, hogy a 

gyerekek hallják a tanár szép, tiszta énekhangját. A sok nehézség ellenére sikeres volt ez a tanév.  

 

 

Érd, 2022. június 6.  

 

                                                                                                             

Haász Csilla 

zeneismeret munkaközösség-vezető 
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FÚVÓSZENEKAR 
BESZÁMOLÓ 

2021/2022-es tanév 
 

 

1.  A tanévindítás feltételei 

1.1. Személyi feltételek 

A zenekarhoz a második félévben egy klarinétos növendék újra csatlakozott, így jelenleg 17 

zeneiskolás tagunk van: 2 fuvolista, 3 klarinétos, 1 szaxofonos, 2 trombitás, 2 tenorkürtös, 1 

harsonás, 1 tubás, 1 basszusgitáros, és 4 ütős növendék.  

A külsős tagok létszáma 3 fő: 2 trombitás és 1 tubás. Negyedik külső tagként Mézes Gyöngyi 

rendszeresen segít próbáinkon és fellépéseinken. A Hősök napi szereplésen egy régi fuvolista 

növendékünk segített rajtunk, mivel nem volt fuvolistánk.  

A fafúvós szólampróbákat ebben a tanévben Maros Ákos tartotta, az ütősök szólampróbáját az őszi 

szünetig Haász Tímea, majd december végéig Mézes Gyöngyi, januártól pedig Madarászné Vajda 

Éva vette át. Sajnos a segítő tanárok sokszor inkább akadályozták a munkát: tanszaki koncert 

szervezése – zenekari koncert időpontjában, tanóra tartása zenekari tagoknak – zenekari próba alatt. 

A jövőben jó lenne a segítő tanárok személyét a zenekarvezetővel egyeztetni, illetve egy év eleji 

közös megbeszélés akár az intézményvezető jelenlétében sokat segíthet annak tisztázásában, hogy 

kinek mi a pontos feladata, mi a zenekarvezető elvárása.  

Csak a ténylegesen segítőknek van értelme, vagy ha nincs alkalmas kolléga rá, aki be tudja osztani 

tanórái közé, és szívesen vállalja, nincs szükség ezekre az órákra, nem kell erőltetni. Megkaphatja 

akár a fúvószenekar-vezető plusz óraként, mert ő látja el végül az adott feladatot. Nem jó érzés a 

tanév során többször is azt hallgatni mások előtt, hogy mennyire kiszúrtam a kollégával, mert ő 

kapta meg ezt a feladatot, amikor nekem a kiválasztásba beleszólásom nem volt. Ismerve a 

feladattal járó munkát, nem hiszem, hogy annyira megterhelő volt, amit nem lehetett elvégezni.  

Jó példaként a vonószenekar idei munkáját, szerepléseit tudom felhozni, ahol majdnem az összes 

kolléga segít, játszik a zenekarban, olyanok is, akik nem kapnak órát részvételükért, mert az ügy 

közös. 

 

2.2. Tárgyi feltételek 

A nagydobunk javítása megtörtént, Eiszrich Antal végezte, zenekari pénzből (50.000 Ft.) valósult 

meg. A dobtest fehér színűre, a fém részek aranyszínűre lettek lefestve, és az egyik oldalán új bőrt 

kapott. Visszanyerte eredeti autentikus állapotát. A továbbiakban a tárolásnál és a szállításnál 

vigyázni kell rá, mindig egy puha anyagot kell alá rakni, hogy a bőr a visszahajtásnál ne sérüljön, 

mert ott leér. Az előző bőr emiatt szakadt ki. A nem cserélt oldalon ezeknél a kikopott, kifeslett 

részeknél meg lett ragasztva a régi bőr. Eiszrich Antal véleménye szerint a dob értékes és a dobtest 

is jó állapotban van. Új dob megvételére nem volt lehetőség, mert megfelelő méretű nem volt 

készleten. A mostanában Kínában készült dobtestek nem olyan minőségűek, mint ez az ötven-

hatvan éve készült. Egy pályázaton is indultunk, eszközbeszerzésként nagydobot és kottákat 

vásároltunk volna, de nem nyertünk, így végül a javítás mellett döntöttem. 

Az első félévben Horváth Adrián digitális kottáját – Stankóczy László: Süvegemen nemzetiszín 

rózsa koszorúzózenét 5000 Ft-ért vásárolta meg az Érd Zenekultúrájáért Alapítvány.  

A próbák helyszíne a zeneiskola központi épületének aulája. Később a vizesblokk felújítása alatt a 

Felső u. 45-ös épület kamaratermében próbáltunk, ahol a szomszédos zongorateremmel volt nagy az 

áthallás. A második félévtől átkértem a próbákat pénteki napra, ekkor a felújított ütőtermet is 

kipróbálhattuk, aminek viszont a befogadóképességével, méreteivel volt probléma. Próbáltunk még 

többször az 1-es, illetve 5-ös teremben is, ezeknek mérete megfelelő. Itt hétköznap (péntek) esti 

időpontban jobban el tudom képzelni a próbákat, mint az ütőteremben, erre a jövő évi 

terembeosztásnál érdemes lehet figyelni.  
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2. A tanév fő feladatainak megvalósulása, értékelése 

2.1. Kiemelt pedagógiai feladatok eddigi megvalósulása 

A Landesrat által szervezett Ifjúsági Fúvószenekarok Minősítő Versenye egy évvel később, 2023. 

április 23-án lesz Móron, sokáig készültünk rá, január végén derült ki, hogy nem ebben a tanévben 

lesz. A Landesrat szervezésében részt vettem egy szakmai továbbképzésen 2021. október 17-én 

Mányon. Részt vettünk a 2022. május 6-án az ÉMNÖSZ által szervezett Regionális Német 

Nemzetiségi Zenei Versenyen Taksonyban. 12 tagú, karmester nélkül fellépő kamaraegyüttesünk 

arany minősítést kapott. 

Létszámunk a koronavírus alatt folyamatosan csökkent, sokan befejezték zenei tanulmányukat. Új 

tagok pedig nem jönnek, illetve többen megbízhatatlanok, nem lehet rájuk számítani. Ez látszódik a 

zeneiskolás tagok létszámának és a szerepléseken részt vevő zeneiskolások átlagos arányából. (17 

fő aránylik a 11 főhöz). Elkeserítő példa erre a fuvolaszólam, ami az egyik legnagyobb létszámú 

hangszer a fúvós tanszakon belül; ehhez képest ebben a tanévben többször is fuvolista nélkül 

álltunk ki, illetve kisegítőt kellett hívnom. A klarinétszólamot is néha trombitások játszották. A 

vonószenekarnak nem tudtam kölcsönözni zeneiskolánkban tanuló trombitást, mert jelenleg két 

zeneiskolás trombitásom van, jövőre egyikük fogszabályzót kap. A vonósok végül egy másik 

zeneiskolából kaptak trombitást. 

A szolfézs alapvizsga után a fúvós növendékek nem jönnek zenekarba. Minden szeptemberben 

felhívom az alapvizsgázott növendékek szüleit, ajánlva a zenekart, de általában a zenetörténet-

zeneirodalom tantárgyat választják, majd egyéni tanrendet kérnek. A kórus és zenekarok idei célzott 

reklámozása az alapvizsgázóknál, hogy mennyiben segít a kialakult helyzeten, még nem látható, de 

a fúvós alapvizsgázók összetételét és létszámát nézve nincsenek nagy reményeim. A régebben 

alapvizsgázottak megnyerésével talán lehetne segíteni. Az sem motiváló, hogy azok a növendékek, 

akik zenekarba járnak, nem kapnak teljes záróvizsgát. Főleg, ha ennek később következményei is 

lehetnek (értékes pontok a felvételinél). 

Tóth Andornéval a vonószenekar vezetőjével beszélgetve, én az intézményvezetés felelősségét 

hangsúlyoztam – az egyéni tanrend korlátlan engedélyezésével. Tímea viszont a kollégák 

felelősségét hangsúlyozta, talán nekik is van beleszólásuk abba, ráhatásuk arra, merre irányítják a 

gyermekeket. A kollegialitás hiánya nem csak ebben merül ki. Ha már nem küldök növendéket, 

vagy támogatom, hogy egyéni tanrendes legyen; akkor legalább jöjjek el játszani, amikor a zenekar 

szorult helyzetben van. Általában senki sem szokott ráérni, ez majdnem 15 év tapasztalata. Tisztelet 

a kivételnek, de ez a gyakorlat. Ezeket a dolgokat nem csak én kérem számon, tőlem is kérdezik 

nagyobb növendékek, ez mért van így? Miért nincs utánpótlás? A semmiért miért jár minden, a 

munkáért semmi? Természetesen fellépések nélkül is lehet zenekart vezetni, évi egy koncert, ekkor 

is ugyanazt a fizetést kapja a zenekarvezető. 

Menner Bernát AMI Tata honlapján ezt olvastam: 

http://mennerzenede.hu/tajekoztato-szuloknek-kerjuk-olvassak-el/ 

 

 Szolfézson kívül más kötelező tárgy kizárólag akkor választható, amennyiben a tanuló szolfézs 

alapvizsgát tett. Ebben az esetben is a zenekari hangszereseknek ajánlott a vonós vagy a fúvós 

zenekart választani, de választásukat a beiratkozási lapon idei tanévtől külön jelölhetik. 

 Zeneirodalom tárgyból különös indokok alapján egyéni tanrend kérhető elsősorban 

felsőoktatási intézményben tanulók számára. A kérelmet indoklással írásban, szintén 

szeptember 30-ig kérjük eljuttatni az intézménybe, melyet az intézményvezető bírál el. 

 

A különös indok talán a kulcsszó, és az, hogy elsősorban egyetemisták számára engedélyezik az 

egyéni tanrendet. Szeptember 30-ig, amíg nincs elbírálás, be kellene járniuk a növendékeknek az 

adott tanórára, akár zenekarra is, hogy egyáltalán próbálják ki, milyen az. 

 

http://mennerzenede.hu/tajekoztato-szuloknek-kerjuk-olvassak-el/
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Ettől függetlenül a zenekar betanult egy nem túl nehéz, 20 perces könnyűzenéből álló, illetve egy 

nehezebb – főleg a két világháború között íródott indulókból álló – 20 perces műsort, amit 

megfelelő minőségben elő tudott adni a fellépéseken.  

 

A zenekarban két BTMN-s növendék is van, egyikükre nehéz bármit is felelősséggel rábízni, 

bármennyire is igyekvő a gyermek, egy kottaállvány kinyitása is nehézséget jelent számára, és 

könnyen kárt okoz: kezei között ebben a tanévben egy fadob eltörött, aminek pótlása nem 

megoldható. A másik gyermekkel főleg magatartásbeli problémák vannak. 

 

2.2. Tanszaki hangversenyek  

Aradi vértanúk emléknapja - fúvószenekari szereplés  

2021. 10. 06. Érd Kálvin tér 

Erkel Ferenc: Himnusz 

Egressy Béni: Szózat 

Doppler Károly: Honfidal 

Stankóczy László: Süvegemen nemzetiszín rózsa – koszorúzó zene 

18 tagú zenekar: 13 zeneiskolai növendék, 4 külsős tag, 1 tanár.  

A Szepes Gyula Művelődési Ház felkérésére léptünk fel az ünnepségen. Az egésznapos eső után 

végül szabadtéri rendezvény volt, a zenekar tagjai közül viszont többen nem voltak a hideg 

időjárásnak megfelelően felöltözve, ami az én félreérthető kommunikációmnak is köszönhető. Én 

ugyanis a szervezőktől az előző napon kapott információt adtam tovább, hogy eső esetén a 

templomban lesz megtartva a koszorúzás. Az eső a rendezvény kezdetére pont elállt. Szerencsére 

senki sem lett beteg. A szereplésért tiszteletdíjat kapott zenekarunk, ami nettó 34.000 Ft.  

 

Zeneiskola központi karácsonyi koncert - együttesek  

2021. november-december – online felvételek 

Létszám: változó 

Galli János: Magyar karácsonyi dalok 

Händel: Győzelmi kórus a Júdás Makkabeus című oratóriumból 

(Bán László átdolgozásai és hangszerelései, Zwickl Ágoston módosításaival) 

Két szombat délelőtti alkalommal készítettük el a felvételeket a Felső u. 45-ös épület 

Kamaratermében. Sajnos mindig voltak hiányzó tagok, mert karanténba kerültek, vagy egyéb 

elfoglaltságuk volt. A felvételek minőségével sem voltam teljesen elégedett. Néha hamisak voltunk, 

más hangokat játszottunk, minden igyekezetem ellenére ennyit sikerült kihozni az együttesből.  

 

Magyarok Vására 

2022. 04. 09. szombat 9.30. 

Esős idő volt, de mivel régen koncertezhettünk, nagyon vártuk a fellépést.  

Mire kipakoltunk Érd Főterén, és elkezdtünk volna behangolni, hatalmas zivatar támadt, 

bemenekültünk a pavilon alá, ami sajnos beázik. A hangszereket megpróbáltuk megvédeni a több 

helyen is bezúduló özönvíztől. Fellépésünk elmaradt, jutalmul három üveg szörpöt kaptunk, amit 

próbáinkon megittak a gyerekek. 

 

Érd Körbe 

2022.04.24. vasárnap 11.00 

15 tagú zenekar: 11 zeneiskolai növendék és 4 külső tag. Fuvolista nélkül léptünk fel! 

A 20 éves jubileumi Érd Körbére Tóth Andorné közvetítésével Csengeri Attila főszervező kért fel 

minket, hogy újraélesszük a hagyományokat, ugyanis korábban többször is felléptünk a 

rendezvényen. A zenekar a Zenei Könyvtár épülete előtt játszott. Pénteken jutott eszembe, hogy 

nem kértünk székeket és áramot. A könyvtárból már nem sikerült szerezni, így 4-5 széket a 

zeneiskolából hoztam el, és a zenekar állva játszott. Pólókat és kulcstartókat kaptunk ajándékba. 
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Műsor: 

Malcolm Arnold/Robert Longfield: The Riwer Kwai March 

Johnnie Vinson: Disco Lives! 

Paul Murtha: The Best of Queen 

Paul Murtha: Smoke on the water 

Eye of the Tiger 

Ole, ole, ole (Wir sind die Champion) 

 

Radio Wroclaw 

2022. 04. 24. vasárnap 23.00 

Tubásunk eszperantó kapcsolatainak köszönthetően szerepeltünk a lengyel Leszek Kopec látássérült 

műsorvezető esti műsorában. 

Leroy Anderson: Sleigh Ride című darabját játszották le, amit a zeneiskolai online farsangi bálra 

rögzítettünk, de ott nem került felhasználásra. 

 

Magyarok Vására 

2022. 05. 21. szombat 11.30. 

16 tagú zenekar: 12 zeneiskolai növendék, 4 külső tag. 

Félórás térzenénk után édességeket kaptunk ajándékba. 

Műsor: 

Figedy-Fichtner Sándor: Simonyi óbester lovassági induló 

Vincze Zsigmond: Magyar visszhang 

Hermann Dostal: Repülő induló 

Ich hatte eine Kameraden 

Pécsi József: Salus Hungária induló 

Malcolm Arnold/Robert Longfield: The Riwer Kwai March 

Johnnie Vinson: Disco Lives! 

Paul Murtha: The Best of Queen 

Paul Murtha: Smoke on the water 

Eye of the Tiger 

Ole, ole, ole (Wir sind die Champion) 

 

Hősök napja 

2022.05.29. vasárnap 9.30. 

17 tagú zenekar: 9 zeneiskolai növendék, 5 külső tag, 3 fizetett kisegítő 

A rendezvény előtt 20 perces térzenét adtunk. 

 

Műsor: 

Figedy-Fichtner Sándor: Simonyi óbester lovassági induló 

Vincze Zsigmond: Magyar visszhang 

Hermann Dostal: Repülő induló 

Seregi Artúr: Magyarország induló 

Ich hatte eine Kameraden 

Pécsi József: Salus Hungária induló 

Erkel Ferenc: Himnusz 

Egressy Béni: Szózat 

Stankóczy László: Süvegemen nemzetiszín rózsa - koszorúzó zene  

A Szepes Gyula Művelődési Ház felkérésére léptünk fel az ünnepségen. A szereplésért tiszteletdíjat 

kapott zenekarunk, nettó 25.500 Ft.-ot, amiből és a nagydobjavításból fennmaradt pénzből 3 

kisegítőt hívtam, akiknek 3x10.000 Ft-ot fizettem. Kisegítők hívására azért volt szükség, mert a 

gyerekek nem vettek részt a próbákon, nem iratkoztak fel, hogy kire számíthatok, és indulókat 



Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola OM 039974 – Akkreditált Kiváló Tehetségpont 
ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 

2021-2022 
 

  74 

játszottunk, ami nehéz műsor. A szereplés előtt sorra kaptam a lemondásokat, így utolsó 

pillanatban, szombat délelőtt döntöttem úgy, hogy kisegítőket hívok, ami nekem lelki 

könnyebbséget okozott; igaz, pénzünk nem maradt. De a zenekar kifejezetten szépen szólt, a 

Himnuszt és a Szózatot a Törökbálinti Lendvay Károly férfikarral közösen adtuk elő. Érd 

polgármestere külön megköszönte a gyerekeknek a szereplést. A gyerekek egy tábla csokoládét 

kaptak a szervezőktől. 

 

Zeneiskolai Évzáró Ünnepély 

2022.06.16. Szepes Gyula Művelődési Ház Nagyterem 17.00 

Tervezett fellépés. 

 

2.3.Egyéb események, programok  

 Versenyek  
Részt vettünk az 2022. május 6-án az ÉMNÖSZ által szervezett Regionális Német Nemzetiségi 

Zenei Versenyen Taksonyban. 12 tagú, karmester nélkül fellépő kamaraegyüttesünk arany 

minősítést kapott. A versenyre való készülésnél figyeltem a továbbképzéseken elhangzottakra. 

Korábbi levelezésem Szeltnerné Winhardt Mónika irodavezetővel is nagyban segített. Azért esett a 

Tótvázsonyi sváb táncokra a választásom, mert a YouTube-on megtalálható volt az eredeti, 

harmonikán játszott tánckíséret, így könnyű volt felkészülni és autentikusan eljátszani a dalokat. 

Köszönöm Szokolai Zoltánnak a segítséget, aki két harmonikás növendékét is biztosította a 

megmérettetésre. Észrevételeimet a fúvószenekari feldolgozással kapcsolatban elküldtem Kaszás 

Sándornak, a táncok hangszerelőjének. Tótvázsony polgármestere szeretné, hogy a táncokat 

Tótvázsonyban is előadjuk. A versenyen indult a Pilisvörösvári Cziffra György AMI Mini Sramli 

együttese Kozek Balázs vezetésével, akik szintén arany minősítést kaptak, illetve a Sóskúti 

Nachwuchkapelle Kaszás Sándor vezényletével, ők az arany minősítésen felül a Donaugongpreis-t 

is megkapták. Egy negyedik fúvószenekar is részt vett az eseményen, ők ezüst minősítést kaptak. 

Utazásunk költségét Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata állta, Eszes Mária elnök 

közbenjárására. 

 Egyéb  
A Landesrat (Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa) által szervezett 

továbbképzésen vettem részt 2021. október 17-én a Mányi Leimen-Házban, ahol Markovics Gábor, 

Bender Tibor, Kaszás Sándor és Weisz Nándor előadásait hallgathattam meg. Számomra rendkívül 

hasznos és aktuális volt a német nemzetiségi verseny miatt. Weisz Nándortól pedig segítséget 

kaptam, hogy milyen irányban induljunk el a nagydobjavításnál vagy vásárlásnál.   

 

3. Összefoglalás 

A zenekarral a nyolc szereplésen kívül egy versenyen is részt vettünk. Létszámbeli 

hiányosságainkat megfelelő műsorválasztással, kisegítőkkel, vagy áthangszereléssel próbáltam 

orvosolni. Ki kell emelnem Mézes Gyöngyit, aki, ha lehetett, jött és segített. A koronavírus 

lecsengése után, úgy gondolom, ez jó teljesítmény. Ha sikerül valahogy megoldani az utánpótlás 

kérdését az egyéni tanrendek engedélyezésének felülvizsgálatával, elérhetjük távolabbi céljainkat is. 

Lesz jövője a zenekarnak. Ha nem, a növendékek hiánya miatt, lehet, hogy már a következő 

tanévben le lehet húzni a rolót.  

 

Érd, 2022. 06.07. 

                                                                                                             

 

Zwickl Ágoston  

fúvószenekar-vezető 
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VONÓSZENEKAR 
BESZÁMOLÓ 

2021/2022-es tanév 

 

1. A tanévindítás feltételei 

1.1. Személyi feltételek 

Tanulók, tanárok összetételében nem volt változás év elejéhez képest.  10 lelkes növendék és 3 

tanár dolgozott együtt. Egy kis időszak volt, míg Vámosi Éva tanárnő oltatlanság miatt nem 

oktathatott iskolánkban és a helyettesítője, Suki Tibor segített a szólampróbákon. 

2.2. Tárgyi feltételek 

Továbbra is a Felső u. 45. Kamaratermében zajlottak péntekenként 17.00-18.30-ig a próbák. Itt 

vettük fel az online felvételeket, amikor nem lehetett élő koncertet tartani, pl. farsangra, 

karácsonyra. Viszonylag elég ez a terem, bár ha felvételt készítünk, a kamerabeállítás miatt jobb 

lenne nagyobb tér, vagy ha kibővülünk fúvósokkal, ütősökkel, esetleg énekkarral. 

Fekete mappákat érdemes lenne beszerezni a zenekarnak, hogy egységes képet mutassunk 

szereplések alkalmával. 

 

2. A tanév fő feladatainak megvalósulása, értékelése 

2.1. Kiemelt pedagógiai feladatok eddigi megvalósulása 

Az éves munkatervben megfogalmazott tervek közül megvalósultak: 

 Okt. 1. "Zene világnapja" – személyes jelenléttel 

 Karácsonyi hangverseny: online. A „Csendes éj” és az „Ó, gyönyörűszép titokzatos éj” 

énekeket legfiatalabb zenekari tagunk szóló hegedűjátékával vettük fel. 

 Farsang – online. 

 Máj. 6. Zenekarok, Kamaraegyüttesek hangversenye – személyes jelenléttel. 

 Évzáróra készülünk. 

 

Nem betervezett program, de részt vettünk rajta: 

 „Hajnaltól pirkadatig”: a szolfézs szak előadása: „Csendes éj” és az „Ó, gyönyörűszép 

titokzatos éj” énekek felvételét oda is beküldtük. 

 

2.2. Tanszaki hangversenyek  

Okt.1. "Zene világnapja": az énekkarral közös produkciónk (Ír áldás, Viva la Musica-átiratunk) 

nagy sikert ért el. Pozitív visszajelzést kaptunk mind a diákok, mind a hallgatóság részéről, pedig 

nem volt sok próbalehetőségünk rá, ezért izgalommal telt a fellépés, de siker koronázta. 

 

Karácsonyi hangverseny műsora: Fel nagy örömre, Csendes éj, „Ó, gyönyörű szép” – 

hegedűszólóval. 

Szerettünk volna közös produkciót az énekkarral, de a járványügyi protokoll nem tette lehetővé, 

hogy próbákat tartsunk összezsúfolva a Kamarateremben. 

 

Farsang: Saint-Saens: Az állatok farsangja c. művéből az Oroszlán, Elefánt és Teknősbéka 

tételeket adtuk elő videófelvételen. A gyerekek rajzokat készítettek ezekről az állatokról, egy 

kottatartóra helyeztük azt a képet, amelyik állatról szólt az adott tétel. Németh Ferenc kísért minket 

zongorán, és egy ütős növendék is közreműködött a darabokban.  

Egyik kollégám felvetette, nem játszana-e a vonószenekar az évzárón? Mondjuk a Teknősbékát? 

Ebből is gondolom, hogy sikerült zeneileg is megformálni ezt a művet, nem csak a hangokat 

lejátszani. A próbákon is voltak olyan pillanatok, mikor gyönyörű hangzást értek el a gyerekek, 

egyből jeleztem is nekik, hogy élmény volt hallgatnom őket a vezénylés közben. 
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Máj. 6. Zenekarok, Kamaraegyüttesek hangversenye: L. Mozart Gyermekszimfóniáját adtuk elő, 

kibővülve ütős (dob, triangulum) és fúvós növendékekkel (fuvola, síp, és egy fúvós lelkes kislány 

kereplőzött). Mézes Gyöngyi tanárnő segítette a vendég muzsikusainkat (kereplő, csalogány, 

triangulum), a kottájukat lapozta, szólampróbán a dobos növendék betanításában is számíthattam rá. 

A fellépésen sem hagyott magunkra. 

Sajnos 6-a előtt lebetegedtem, így Rédai Erzsébet tanárnőt kértem meg, hogy vezényelje le a 

szereplést, aki addig a csellista diákok közé ült be a próbákon, erősítve a szólamukat. 1 napja volt 

felkészülni. Vámosi Éva sem tudott (önhibáján kívül) részt venni ezen az alkalmon, aki az 1. 

hegedűszólamban segített volna, így Erzsébet Czidorné Kerecsányi Erika kolléganőnket kérte meg, 

hogy üljön be a hegedűsök közé.  

Ezek a hirtelen változások, a személyes szereplés szerintem meglepte a gyerekeket, de a 

lehetőségekhez mérten szépen szerepeltek. Büszke vagyok rájuk, hogy teljesítették ezt a kihívást, és 

szép dolgokat is produkáltak. Ugyanígy kolléganőimre is, akikre lehet számítani rendkívüli 

helyzetekben. Az egyik szülő elküldte nekem a szereplésről készült felvételt, amit továbbítottam a 

gyerekeknek, kolléganőimnek is. 

 

Évzáró: remélhetőleg a megszokott felállással fogjuk ezt végigvinni, és tudok vezényelni. Addig 

még tökéletesítjük a darabokat. 

 

Ha lehetne több próba, nyugodtabban, még felkészültebben állnánk ki, de lehetőségeink 

korlátozottak. Keményen dolgozunk péntekenként, és összességében szépen szoktunk produkálni. 

 

2.3. Egyéb események, programok  

Versenyeken, iskolánkon kívüli rendezvényeken nem vettünk részt. 

 

3. Összefoglalás 

Örülök, hogy sikerült több formációt is kipróbálni a gyerekkel: játszottunk énekkarral, 

szólóhangszert kísértünk és egy ütősökkel, fúvósokkal, zongorával kibővített zenekari felállásban is 

muzsikáltunk. 

Nem volt egyszerű vendégmuzsikusokat találni, de szerencsére 1-2 kolléga segítségére 

támaszkodhattam, és lelkes gyerekeket irányítottak hozzám. 

Úgy érzem, zeneileg fejlődött a zenekar, a visszajelzések is ezt mutatták. A próbákon, 

szólampróbákon technikai megoldásokról is szó esett. Nagy segítség, hogy 2 kolléganőm is részt 

vesz a zenekar betanításában. Ez főleg a darabokkal való ismerkedés kezdetén nagyon hasznos, 

amikor szólamokra oszlunk, és minden tanár külön teremben tanítja meg a játszanivalót. Később a 

gyerekek közé ülve játékukkal bátorítják, irányíthatják a diákokat, vonásokra adnak ötletet. Jól 

tudunk együtt működni. Ha mindig csak egyedül foglalkoznék az egész csapattal, sokkal nehezebb 

dolgom lenne, lassabban haladnánk. 

Igyekeztem a tanulók figyelmét is fejleszteni, pl. többször nézzenek a vezénylő kezemre. 

Önfegyelmükön még dolgozni kell, ha már indítanám a muzsikát, készüljenek el addigra a hang 

kikeresésével, hangszert vegyék fel, stb. De ebben is látok változást, persze ezt még továbbra is 

gyakorolni kell. 

Számomra a másik fontos dolog, hogy egy összetartó, egymást támogató csapat alakuljon ki. 

Szerintem ez sikerült. Már maguktól kipakolják a kottatartókat, hangszereket, mire én a terembe 

érek. Karácsonykor megnéztük a felvételeket, amiket készítettünk, közben süteményeztünk. 

Mindenki hozott valami finomságot vagy innivalót.  Én is jutalmaztam a fejlődésüket (mind zenei 

mind emberi téren) szaloncukorral. Egyik tanuló máskor is megörvendeztetett bennünket 

rágcsálnivalóval, vagy a kiskutyáját hozta el megmutatni. Tehát önállóságban, pakolásban, 

összetartásban, fegyelmezett munkában is ügyesen teljesítettek a növendékek. 

A 1,5 órás próbát tisztességesen, fegyelmezetten ledolgozzák, még fáradtan is.  
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Az egyéni felkészülésen még javíthatnak, de mivel nagyobb tanulókról van szó, így az általános 

iskolai tanulmányok, főtárgy gyakorlása, esetleg valamilyen sport művelése mellett nem könnyű 

még a zenekari szólam fejlesztésére is időt szakítani. De ez szükséges a jó produkcióhoz, ezt a 

hozzáállást még erősíteni kell magukban. 

Szívemhez nőtt ez a kis csapat, szeretek velük dolgozni. 

 

Érd, 2022. 06. 03. 

 

 

 

                                                            Tóth Andorné                                                     

    vonószenekar-vezető 
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LUKIN GYERMEKKAR 
BESZÁMOLÓ 

2021/2022-es tanév 
 

1. A tanévindítás feltételei 

1.1. Személyi feltételek 

Iskolánk kórusát két kolléganőnk vezeti: Haász Csilla és Molnár-Farkas Magdolna. 

Zongorakísérőnk volt ebben a tanévben Kuncze Melinda és Papné Tóth Zsuzsanna.  

 

1.2. Tárgyi feltételek 

A kórusművek betanításához szükséges pianínó és CD-lejátszó, valamint bluetooth 

hangszóró rendelkezésünkre áll. A kórus nagy létszáma miatt a kamarateremben tartottuk 

próbáinkat.  

 

2. A tanév fő feladatainak megvalósulása, értékelése 

2.1. Kiemelt pedagógiai feladatok eddigi megvalósulása 

Az idei tanévben hosszú kihagyás után végre újraindíthattuk kórusunkat. Az új kórustagok rövid idő 

alatt beilleszkedtek a közösségbe, a szólamok kialakítása sem okozott problémát, a régi kórustagok 

pedig segítőkészek voltak mindenben.  Sajnos, az érdi gimnázium kórusával nem tudtuk felvenni a 

kapcsolatot, mert a kórus vezetője más iskolában helyezkedett el, és az együttesnek jelenleg így 

nincs vezetője. A közös szereplések, fellépések a fúvós- és vonószenekarral karácsonykor sajnos 

elmaradtak, de egy alkalommal sikerült közösen muzsikálni a vonószenekarral. 

 

2.2. Tanszaki hangversenyek  

Kórusunk szeptember 30-án fellépett a Zenei világnapi megemlékezésen, amit az Epicentrumban 

tartottunk meg.  A romló vírushelyzet miatt elmaradtak az adventi és Karácsonyi fellépések. Ezek 

helyett felvételeket készítettünk.  

Nagy örömünkre év végén már újra élőben énekelhettünk közönség előtt és maszk nélkül. A 

kamaraegyüttesek koncertje az Epicentrumban volt május 6-án.  

 

2.3. Egyéb események, programok  

Sajnos, a vírus miatt nem tudtunk fellépni a Corinthia Hotelben.  

 

3. Összefoglalás 

Mindannyiunk számára nagy öröm volt, hogy hosszú kihagyás után szeptemberben újra láthattuk 

egymást. A rég énekelt kórusműveket izgatottan vettük elő, az új kórustagokat pedig folyamatosan 

biztattuk, segítettük a beilleszkedésben. Az őszi színpadi szereplésünkön többszólamú műveket még 

nem tudtunk előadni, ezért kánonnal és egyszólamú kórusművekkel léptünk fel. A sok hiányzás 

(karantén és betegség) hátráltatta a munkánkat, de ennek ellenére sikeres volt ez az idei tanév. Év 

végén egy szép repertoárral léptünk fel. A gyerekek ügyesek voltak, bár itt is sok volt a hiányzó.  

Reménykedve várjuk a következő tanévet, remélhetőleg már nem lesz több akadály, és a próbákat 

meg tudjuk tartani élőben, maszk nélkül.  

 

 

 Érd, 2022. június 6.  

 

                                                                                  Haász Csilla és Molnár-Farkas Magdolna  

                  kórusvezetők 
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Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola, Kottatár 
 

Év végi beszámoló 2021. szeptember – 2022. június között elvégzett kottatári munkálatokról 

 

Év elején ismét lehetőség nyílt az Érd Zenekultúrájáért Alapítványhoz pályázatot benyújtani. 

Pályázatom a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola Kottatárának gyarapítási jegyzéke is volt 

egyben. Állománygyarapításra 100 000,- Ft-ot kapott a kottatár. A gyarapítási jegyzékbe azok a 

kották kerültek, amelyek a tanári munka segítését szolgálták. Kiemelném, hogy tovább 

gyarapítottam a Kovács módszerrel kapcsolatos állományunkat. Egyre több tanár érdeklődik utána. 

A megrendelt kották, könyvek rendben megérkeztek. Leltárba vételük megtörtént mind 

hagyományosan, mind elektronikusan. 

Tovább folytattam kottatárunk állományának rekurzív feldolgozását.  

A kottatár épületét felújították. Ahhoz, hogy a felújítási munkálatokat elkezdhessék, a kottatárat ki 

kellett pakolni. Ezt a munkát tanári összefogással sikerült végrehajtani. Az ehhez szükséges 

dobozokat a környező üzletekből sikerült összegyűjtenem. 

A második félévben is lehetett kottatári állományunkat tovább fejleszteni pályázat útján. Ismét 

100 000,- Ft értékű támogatásban részesült kottatárunk. Új kották jelentek meg kisebb tanulók 

számára: Ari-Bencses Anikó Zongoramesék sorozata, amelyből a teljes sorozatot beszereztem és 

egyéni kérésre is rendeltem még belőle. Ari-Bencses Anikó meghívott vendég volt a Lukin László 

Alapfokú Művészeti Iskola projekthetén, így a zongoratanárok jegyzetelni tudtak az újonnan 

megkapott kottájukba.  

Elkezdtem kialakítani az ütős kollégák segítségével egy új állományrészt, az ütős hangszerek 

kottáit. 

A felújítás után a kottatár visszaköltözhetett egy szép, új környezetbe. Az állomány visszarendezése 

80%-ban megtörtént, rekurzív feldolgozása tovább folytatódott.  

Horváth Guidóné Takács Judit szerző ajándékba adott a kottatárnak nagyobb példányszámban 

„Utazás a zene birodalmában” II. köteteket és hozzá tartozó tanmenetjavaslatokat is. 

Tájékoztató könyvtárosként is dolgozhattam. Egyik kollégám segítséget kért, hogy találjak meg 

Hernádi Lajostól két cikket: „Az anticipáció” és „A többszólamú zongorázás problémája” című 

cikket. Keresés közben felfedeztem a Magyar zenei folyóiratok digitális adatbázisát. Hiszem, hogy 

ez az adatbázis további munkámban is segítséget nyújt majd. 

Egész évben folyamatosan történt a kölcsönzés nyilvántartása írott és elektronikus formátumban 

egyaránt. 

 

Érd, 2022.06.04. 

 

 

Török Viktória 

könyvtáros 


