


1 
 

 

Helyzetelemzés:  
 

A tanévzárás, egyben számadás is a tanévben elvégzett munkáról. Az idei tanévet egy teljesen 

új vezetőség vezényelte le a 2017/2018. tanév rendjéről szóló az emberi erőforrások minisztere 

14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete alapján. Nem csak az intézményvezető, hanem a helyettesek 

és a Szécsényi Tagintézményünk vezetője is az idei tanévben kapta megbízatását. Mint új 

vezető, számomra az egyik legfontosabb megállapítás, hogy sok programmal, rendezvénnyel, 

sikeres tanévet zárt a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola, amely nem csak a 

művészetek megismerésére, elsajátítására és megszerettetésére helyezi a hangsúlyt, hanem a 

hozzánk járó tanulók művészi, esztétikai érzékét is fejleszteni hivatott. 

A zenei nevelés javítja a személyiség harmonikus fejlődését, a terhelhetőséget, fejleszti az 

esztétikai, művészeti tudatosságot és a kifejezőkészséget. Számos kutatás bizonyítja, hogy akik 

részt vesznek valamilyen művészeti oktatásban, más területeken is jobban teljesítenek. A mi 

iskolánk különleges, hiszen itt nem tankötelezettséget teljesítenek a hozzánk járó diákok, 

hanem saját kívánságra iratkoznak be. Két tagintézményünkben és a kilenc telephelyen 882 

tanuló kezdte meg az idei tanévet, de a többszakosokat figyelembe véve 920 tanulóra kellett 

készíteni a tantárgyfelosztást. A tanulók tizenkét évfolyamon tanulhatnak: két előképző, hat 

alapfok és négy év továbbképző évfolyamon. Ezen belül zeneművészeti ágon: fafúvós, 

rézfúvós, akkordikus, billentyűs, vonós, vokális, zeneismeret, kamarazene tanszakokon, 

továbbá népzene, elektroakusztikus zene, moderntánc, képző- és iparművészet valamint szín-

és bábművészet ágon. Az intézmény több fenntartói változást megélve jelenleg a Klebelsberg 

Központ Balassagyarmati Tankerületi Központja alá tartozik. 

 

Személyi feltételek:  

A 960 óratervi órát 57 pedagógus látta el, ebből 38 főállású, 4 részmunkaidős és 15 

további jogviszonyos (óraadó). Az adminisztrációs munkát 4 főállású és 1 félállású nevelést, 

oktatást közvetlenül segítő, NOKS-os munkatárs látta el. Az országosan is mérhető 

pedagógushiány nem csak a közismereti iskolákban, de az alapfokú művészeti iskolákban, így 

nálunk is jelentkezik, és a tanárok életkora is egyre magasabb, ami komoly szervezési gondot 

jelentett és jelentenek az elkövetkezendő években. Egyre több kolléga vonul nyugdíjba, akiknek 

óriási tapasztalatára, óraadói munkájára továbbra is nagy szükség van. Az idei tanévben 

nyugdíjazás és a felmentési idő letöltése miatt Kocsisné Czifra Klára és Somogyvári Ildikó már 

nem kezdhették meg munkájukat, és a mai tanévzáró értekezleten köszönünk el további két 

kollégától: Kanyó Réti Emőkétől és Gyimesi Lászlótól. A nyugdíjas kollégák munkájára azért 

is szükség van, mert évtizedes munkatapasztalatuk biztonságot ad az intézmény mindennapos 

tevékenységéhez. Kocsisné Czifra Klára a II. félévtől már heti 4 órában újból segíti munkánkat. 

Reményeink szerint a következő tanévben is számíthatunk az ő és a többi nyugdíjas volt 

kollégánk nélkülözhetetlen munkájára. Az idei tanévre meghirdetett álláshelyekre egy fő, 

Babicz Beáta jelentkezett, aki Koplányi-Bárány Tímeát helyettesíti. Továbbra is fontos cél a 

főfoglalkozású tanárok arányának növelése, a fiatal, az új eljárásokra nyitott, lelkes 

pedagógusok alkalmazása. A következő tanévre fafúvós (fuvola) és zongoratanári állást 

hirdetünk meg, de a hosszú évek óta gondot jelentő korrepetíciós órákat is jó lenne, ha egyszer 

egy főállású korrepetitor látná el. Az esetleges érdeklődő – főleg fiatal, pályakezdő tanárok 

leginkább a lakásgondokra hivatkoznak. A megoldás kulcsa, - mint azt a fejlesztési tervben is 

megfogalmaztam - azonban nem csak az intézmény kezében van. Ennek a problémának a 
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megoldásában összehangolt együttműködésre van szükség a munkáltató, a fenntartó, a város, 

valamint tagintézményeink és telephelyeink önkormányzataival. 

Minősítések: 

Dávid Zsuzsanna képzőművész tanárunk 2017. október 19-én tett sikeres Pedagógus I. fokozat 

megszerzésére irányuló minősítő vizsgát. 

 A 2019. évi, gyakornokok számára kötelező Pedagógus I. minősítési eljárásra jelentkezett 

Brunda Gergely, Dedics Fruzsina és Tiszai Enikő, míg a 2019. évi általános, a Pedagógus II. 

besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárásra Franka Beáta jelentkezett.  

Pedagógusaink elismerése:  

Az idei tanév eseményeihez tartozik, hogy 2017. október 23-án Balassagyarmat Sportjáért 

Díjban részesült Sebjánné Rabóczki Terézia. A Balassagyarmati Tankerülti Központ által 

szervezett, a volt Vármegyeházán megtartott központi Pedagógusnapon vehették át a 

Pedagógus Szolgálati Emlékérmet: Kanyóné Réti Emőke, Perneczkyné Baranyi Klára és 

Gyimesi László. Ugyanezen az ünnepségen Franka Beáta, Lévárdi Beáta, Bakos Ferenc és 

Oraveczné Orsó Erzsébet részesültek elismerésben a jövő nemzedékeiért végzett áldozatos 

nevelő-oktató munkájukért. 

Balassagyarmat Város Önkormányzata által szervezett Pedagógusnapi ünnepségen – a 

tanévben elért kiemelkedő eredményekért, a megszámlálhatatlan városi rendezvényeken való 

önzetlen közreműködéskért – vehettek részt Dávid Zsuzsanna, Sebjánné Rabóczki Terézia és 

Tóth Miklós. 

Az Oktatási Hivatal Salgótarjáni POK által szervezett megyei díjkiosztó ünnepségen Dávid 

Zsuzsanna és Bakos Ferenc részesültek elismerő oklevélben, kiemelkedő tehetséggondozó 

munkájáért, valamint a tanulmányi versenyekre történő felkészítéséért. 

A 2018. március 7-én megrendezett Nógrád Megyei Zongorista Növendékek IX. Találkozóján, 

felkészítő tanári különdíjban részesültek: Lévárdi Beáta és Perneczky Zsolt. 

A Rózsavölgyi Napok keretében rendezett XXIV. Éneklő Ifjúság Kórustalálkozón a zsűri 

karnagyi különdíjban részesítette Franka Beátát és Lévárdi Beátát. 

Az is szép siker, és talán itt is elmondható, hogy üzemorvosunk, Dr. Czimbalmos István 

megkapta az egyik legmagasabb orvosi elismerést: a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjat, 

amelyet 2018. április 26-án vehetett át a Magyar Tudományos Akadémia Kodály-termében. 

 

Tárgyi feltételek:  

 

A hangszercsere-programban 2018-ban mintegy 2,5 milliárd forintot fordít a kormány 

arra, hogy a magyar zeneiskolákban olyan hangszereket tudjanak beszerezni, amelyek 

javítják a zenei képzés minőségét. A szakma által régen várt programról Balog Zoltán, az 

emberi erőforrások minisztere beszélt 2018. március 19-én a Zeneakadémián egy szakmai 

konferencián. Jó hír, hogy tervek szerint a következő években is folytatódna a Kodály-

program, hogy valóban minőségi javulás következzen be az iskolai hangszerállományban. 

Balog Zoltán azt mondta, hogy a hangszerállomány-fejlesztési program beindítását a 

közelmúltban elhunyt világhírű zongoraművész, Kocsis Zoltán egyik utolsó nyilatkozata is 

sarkallta. A zongoraművész arról panaszkodott, hogy „még egy zongora sem jut minden 

iskolába.” Az állami támogatású, a központi költségvetésből finanszírozott Kodály-

programmal az iskolák lehetőséget kapnak hangszerek beszerzésére, ezzel a zenei képzést 
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támogatja a köznevelési intézményekben. A program már tavaly elkezdődött, hiszen 2017-ben 

országos szinten 135 akusztikus pianínót szerezhettek be az iskolák. A mi iskolánk így 

gyarapodhatott egy Yamaha pianínóval, amelyet egy ünnepi hangverseny keretében adott át 

Nagyné Barna Orsolya, a Balassagyarmati Tankerületi Központ igazgatója 2018. december 14-

én. Idén a művészeti iskolák 50%-a kaphat újabb egymillió Ft értékű pianínót. Örömmel kaptuk 

a tájékoztatást, hogy iskolánk bekerült az 50%-ba, így lehetőségünk nyílik egy újabb pianínó 

beszerzésére. A hangszercsere program keretében biztosított 17.000.-Ft tanulónként, óriási 

segítség iskolánknak. Iskola szinten 11.662.000.-Ft jut új hangszerek beszerzésére, melynek 

lebonyolítása már megkezdődött. Reményeink szerint, a szaktanárok javaslatai alapján 

kiválasztott hangszerek a következő tanév elejére megérkeznek, és a jó minőségű hangszerek 

segítik majd a minőségi oktató munkát. 

Fontos megjegyezni, hogy az épület tulajdonosa a Balassagyarmati Önkormányzat, egy sikeres 

pályázatnak köszönhetően teljesen felújítja, korszerűsíti iskolánk fűtési rendszerét, tovább 

javítva az épület energetikai hatékonyságát. A munkálatokra előre láthatólag a nyár folyamán 

kerül sor. A kivitelezővel folytatott személyes egyeztetés és a munkálatok megkezdésének 

pontos időpontjának kijelölése ugyan még hátra van, de a telefonon történt megbeszélés 

alkalmával az augusztus látszik a legvalószínűbbnek.  

Szakmai feladatok megvalósulása a tanévben:  
 

Örömmel összegezhetem, hogy a tanév kiemelt célkitűzéseit, a tanév elején elfogadott 

munkatervben megfogalmazott feladatokat sikerült megvalósítanunk. Az idei tanévben is 

minden művészeti ágban szép sikereket értek el tanítványaink, mely sikereket a tanszaki 

beszámolókban olvashatjuk. A megyei, területi, országos sikerek eléréséhez a tehetséges, 

szorgalmas diákok mellett kiemelkedő szerepe van az intézmény tanárainak áldozatos, 

céltudatos felkészítő munkájára. Köszönet érte! 

Hagyományos programjaink is – növendékhangversenyek, filharmóniai hangversenyek, 

kiállítás megnyitók, a félévi meghallgatások, az év végi vizsgák, stb. – sikeresen lezajlottak. Az 

idei tanévben voltak olyan rendezvényeink, amelyek sok szervező, az intézmény egészét érintő 

feladatot rótt iskolánkra. 2018. április 6 – 8-dika között rendezte iskolánk a XI. Országos 

Zongora Négykezes és Kétzongorás Versenyt, a zsűri és a versenyen résztvevők teljes 

megelégedésére.  

Új programként először rendezte iskolánk a Rózsavölgyi Napokat 2018. április 25 – 28-dika 

között, amelynek keretében előadásokkal emlékeztünk meg névadónkról, megrendeztük a XX. 

alkalommal meghirdetett, de először Keönch Boldizsárról elnevezett énekversenyt, több mint 

350 fő résztvevővel a Megyei Ifjúsági Kórustalálkozót, vendégül láttuk testvériskoláinkat egy 

közös hangversenyen, végül, de nem utolsó sorban ekkor rendeztük első alkalommal a 

Rózsavölgyi Kupa Moderntánc Versenyt. 

A XVI. Pueri Fabri Nemzetközi Gyermekrajz Versenyt is iskolánk rendezte, szervezte ebben a 

tanévben. A díjátadóval egybekötött kiállítás megnyitóra 2018. május 11-én került sor. 

Testvériskolai kapcsolatainkat az idén is tovább mélyítettük. A felvidéki Ipolybalogi Művészeti 

Alapiskola és a Dunavarsányi Erkel Ferenc Művészeti Iskola diákjait és pedagógusait láttuk 

vendégül a Rózsavölgyi Napok keretében megrendezett ünnepi hangversenyen, illetve mi is 

vittük tanulóinkat az általuk szervezett hangversenyre, jubileumi koncertre. 2017. november 

23-án Csábon vendégszerepeltek tanítványaink, 2018. május 29-én pedig a dunavarsányi 

testvériskola meghívásának tettünk eleget. Ezeken a találkozókon sok-sok élménnyel 

gazdagodtak tanítványaink, pedagógusaink pedig újabb tapasztalatokat szerezhettek az oktató 

– nevelő munka, a művészetoktatás és a tehetséggondozás terén. 
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Az őszinte elemzés során nem mehetünk el amellett sem, hogy az idei tanévben kialakult olyan 

helyzet, hogy a tantárgyfelosztást meg kellett változtatni és néhány kollégával személyesen is 

elbeszélgetni a negatív szülői visszajelzések miatt. Az ilyen esetek elkerülése érdekében 

megkértem minden kollégát, a tanórák pontos, tanulóra koncentráló megtartására. Ha tiszta 

lelkiismerettel végzi mindenki a feladatát, akkor meg tudom védeni a kollégát, ami számomra 

természetesen az első, mindamellett, hogy a szülők igényeit mindig szem előtt kell tartani, 

hiszen az általunk nyújtott szolgáltatás nem ingyenes és sajnos a következő tanévtől már 

magasabb összeget fizetnek a szülők. Mindezért természetes, hogy megfelelő elvárással 

viseltetnek iskolánk iránt. A probléma megoldásának egyik kulcsát a rendszeres 

óralátogatásokban látom, amelyre a jövő évtől nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk. 

Szintén nagyobb figyelmet kell fordítanunk a megfelelő reklámtevékenységre és a sikerek, 

eredmények publikálására, az iskolai rendezvények népszerűsítésére, a különböző 

médiafelületeken történő megjelenítésre. 

 

Végezetül büszkeséggel számolok be arról, hogy a Magyar Alapfokú Művészetpedagógia 

Értéktárába a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola is bekerült. Az erről szóló 

hivatalos tanúsítványt a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége által szervezett 

átadó ünnepségen vehettem át 2018. február 27-én. Köszönet Réti Zoltán iskolaalapítónak, az 

alapító tanároknak, továbbá mindazon pedagógus kollégáknak és az oktatást segítő 

munkatársaknak, akik az iskola megalapítása óta végezték és napjainkban is végzik áldozatos, 

magas színvonalú oktató-nevelő munkájukat. Ezt a sikert csak egy jól képzett, a 

művészetoktatás mellett elkötelezett, egy közös célt elérni akaró közösség érhette el. 

Csíkszentmihályi Mihály gondolatai kívánkoznak ide, mely gondolatok a Művészetpedagógia 

értéktára c. kiadványban olvasható: „… egyes emberek is létrehozhatnak nagy dolgokat, 

képesek kiemelkedő teljesítményre, de azokat megtartani csak egy közösség tudja.” 
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1. Vegyes tanszak 
 

Tanszakvezető Tagok 

Barta Enikő 

Csetneki Hanna 

Csiki Gáborné 

Dianis Dóra 

Babicz Beáta Annamária 

Kanyóné Réti Emőke 

Perneczkyné B. Klára 

Koplányi-Bárány Tímea (tartósan távol) 

Cselényi Noémi (tartósan távol) 

 

 

Tanár: Babicz Beáta 

 

Szeptember végére kialakult a jelenlegi 20 fős tanítványi létszámom, azóta nem történt változás. 

Az összes növendékhangversenyen szerepeltek a gitárosaim, egy-egy alkalommal hárman-

négyen; igyekeztem hónapról hónapra mindenkit bevonni, hogy szert tegyenek a kellő fellépési 

rutinra. Érezhető is volt, hogy az említett hangversenyeken már előadott darabok sokkal 

gördülékenyebben mentek. 

A városi rendezvényeken 2 alkalommal képviseltük iskolánkat, magam Orbán György János 

festőművész kiállításának megnyitóján muzsikáltam Palánki Éva kolléganőmmel, az egyik 3. 

osztályos tanítványom, Oravecz Bianka pedig a Madách Imre Könyvtárban megrendezett 

jótékonysági koncerten szerepelt.  

Harnos Hanna 2. osztályos növendékem fellépett a szügyi karácsonyi koncerten valamint a 

szügyi Madách Imre Általános Iskola karácsonyi műsorán. 

2018.01.23-án kolléganőmmel, Dianis Dórával meghallgatást tartunk a növendékeink számára, 

2 különböző stílusú darabot kell eljátszaniuk fejből. 

Két tanítványommal elkezdtük a felkészülést a tavaszi országos gitárversenyre. 

A második félév kezdetén egyik tanítványom, Nándori Lara nem kívánta folytatni gitáros 

tanulmányait, helyette érkezett 2018.02.09-én Fricska Gergely tanuló. Más személyi változás 

nem történt. 

   Csaknem az összes növendékhangversenyen szerepeltek a gitárosaim, egy-egy alkalommal 

hárman-négyen; továbbra is igyekeztem hónapról hónapra mindenkit bevonni, hogy szert 

tegyenek a kellő fellépési rutinra. 
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   A tavaszi hangszerbemutató koncerteken 3 alkalommal összesen 3 növendékemmel 

képviseltük iskolánkat, magam pedig részt vettem a szécsényi tagintézmény tanári 

hangversenyén, Palánki Éva kolléganőmet kísértem. Szintén vele szerepeltem Claus 

Caninenberg grafikusművész kiállításmegnyitóján Szécsényben. 

Az év végi beszámolót (vizsgát) 2018.05.22-én tartottuk kolléganőmmel, Dianis Dórával, majd 

2018.05.29-én bonyolítottuk le a tanszaki koncertünket. 

Összességében elmondható, hogy sikeresen tudtunk együttműködni szülőkkel, gyerekekkel, 

kollégákkal egyaránt. 

 

Tanár: Dianis Dóra 

 

9 fős tanítványi létszámom van, 2 növendékem B tagozatos. 

Növendékhangversenyen Fizer József, Fábri Milán növendékeim szerepeltek. Ezen kívül 

legtöbben iskolán kívüli rendezvényen vettek részt.  

Többek között Grenyó Melitta B tagozatos növendékem szeptemberben kiállításmegnyitón 

gitározott, és decemberben közismereti osztálytársával együtt Majer Alexandrával adventi 

koncerten vettek részt. 

Máthé Kornél szintén egy kiállítás megnyitón szerepelt. Ivády Bianka decemberben 

kórustalálkozón, és iskolájuk karácsonyi műsorán szerepelt.  

A legtöbb növendékem közismereti iskolájuk által szervezett ünnepségeken vettek részt, így pl. 

Fizer József is, akinek hiányzása emiatt kirívón magas.  

Tartottunk kolléganőmmel Babicz Beával egy közös órát, ahol a növendékek egymás előtt 

mérhették fel tudásukat.  

A vizsgát május 22.-én, a tanszaki koncertünket május 29.-én szerveztük meg Babicz Beával. 

 

 Ezen kívül tavaszi hangszerbemutató koncerten 3 alkalommal összesen 2 növendékemmel 

képviseltük iskolánkat a Szabó Lőrinc ált.iskolában Balassagyarmaton, szügyi ált.iskolában, és 

Rétságon a művelődési házban. Az említett helyszíneken 2 kolléganőmmel Babicz Beával ès 

Szenogràdi Noémival is szerepeltünk. 

Általánosságban sikerült a kitűzött feladatokat teljesíteni, és a szülőkkel való kapcsolatom is 

jó. 

 

Tanár: Kanyóné Réti Emőke 

 

A tanulók a kötelező anyag elvégzése mellett sikeresen szerepeltek növendék hangversenyeken. 

 

Gordonka szakon az idei tanévben 12 tanuló végezte tanulmányait. 

Az osztály arányok az évek alatt kialakítottak szerint jók. Sajnos a gordonkára jelentkezők száma 

nagyon lecsökkent, így mindössze egy új növendékkel kezdtem a tanévet. Az előképzős és első 

osztályosok létszámban biztosítják az utánpótlást, a magasabb évfolyamoknál (6-8. 

osztályosoknál) jelentkezik a csökkenés, a közismereti iskolákban meglévő nagyfokú 

leterheltség miatt egyre kevesebben folytatják a hangszertanulást. A hosszabb ideje tanulók 
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lelkesedését, szakmai érdeklődését, szereplési igényeit az egyéni munka mellett, társas - és 

kamarazenéléssel biztosítottam. 

A hosszú évek óta kialakult gyakorlat szerint a növendék hangversenyeken rendszeresen 

szerepeltek a tanítványaim, összesen 7 alkalommal. A Rózsavölgyi Napok programjában 

rendezett közös növendékhangversenyen, az Anyák napi általános iskolai ünnepségeken szintén 

szerepeltek a gordonkások, és valamennyi a tanév végén rendezett hangszerbemutató 

előadásokon: a Szabó Lőrinc -, a Szent Imre Katolikus -, a Kiss Árpád- és a Dózsa Általános 

Iskolásoknak. 

Eredményes és jó hangulatú volt a zongora korrepetíciós együtt dolgozás Bira Sándorné 

kolléganővel. 

A tárgyi feltételekben egyre több problémát jelentettek, az állandó vonóhibák, a húrok pótlásai, 

hangszerrepedések, törések, javítások megoldatlansága, a hangszerek és hangszerhuzatok 

elhasználódása. 

A gordonkatanítás mellett ismét több alkalommal, - szólóban és a Balassagyarmati 

Kamaraegyüttesben is, templomi koncerteken, karácsonyi műsorokban, városi ünnepségeken, 

múzeumi rendezvényen szerepeltem a tanévben. 

Az idei tanév az utolsó teljes állású munkám volt az iskolában, éltem a nők 40 éves nyugdíjba 

vonulási lehetőségével, szeptembertől a felmentési időmet töltöm. A jogszabályi lehetőségek 

szerint a jövő tanév II. félévétől óraadói munkát szeretnék vállalni, tovább tanítani 

tanítványaimat. 

 

Hegedű szak 

 

Tanár: Perneczkyné Baranyi Klára 

 

A tanulók a kötelező anyag elvégése mellett sikeresen szerepeltek növendék hangversenyeken 

és iskolán kívüli rendezvényeken. 

Szereplések:  

2017.nov.23. Csáb (szlovákia) közös hangverseny- Hamvas Lili és Fábián Anna 

2017.dec 21.-én Szabó Lőrinc Ált. Iskola karácsonyi műsorán közreműködött: Telek Borbála 

és Ruszlák Lili 

2017. dec 24 Szalézi templomban tartott karácsonyi műsorban fellépett: Telek Borbála és 

Ruszlák Lili 

2018. jan. 17. Eszterházy János Emléknapon fellépett Hamvas Lili és Fábián Anna 

 

A hegedű szakon az idei tanévben 20 tanuló végezte tanulmányait.  

Az osztályok aránya jó, magasabb évfolyamok mellett az előképzősök megfelelő létszámban 

biztosítják az utánpótlást. 

A tanulók a kötelező, anyagelvégzése mellett sikeresen szerepeltek növendékhangversenyeken 

és egyéb iskolán kívüli rendezvényeken. 

2018. 03.27.-én Hagyományőrző napok Szabó Lőrinc Általános Iskolában: Rusznák Lili és 

Telek Borbála 

2018. 04.26. Rózsavölgyi Napok – régi tanítványom: Banda Ádám játékában 

gyönyörködhettünk 

2018. 04.27. Testvériskolánkkal tartott közös hangversenyen Hamvas Lili és Fábián Anna  

közreműködött. 
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Növendékeim a hangszereket népszerűsítő bemutatókon szerepeltek:  

2018.05.15. Rusznák Lili, Telek Borbála, Farkas Verona 

2018.05.17. Vartik Zsófia 

2018. 05.24. Az év végi vizsga az előre eltervezett időben, a követelményeknek megfelelően 

megtörtént. 

 

Tanár: Csetneki Hanna /citera, népi furulya,/ 

 

A tanulók a kötelező anyag elvégése mellett sikeresen szerepeltek növendék hangversenyeken 

és iskolán kívüli rendezvényeken. 

 

2017. október: Zene világnapi koncert,  

Felléptek: Kakas Zsófia, Major Emese, Boldog Virág, Mravik Bence, Mravik Dorka, Kukucska 

Gréta 

 

2017.november: ÉFOSz, Szécsény Jótékonysági koncert 

Felléptek: Mravik Bence,Mravik Dorka. 

 

2017. november 16.: Ridens Iskolai ünnepség 

Fellépett: Majer Eszter, 

 

2017.november 23.: Csáb (szlovákia) növendék hangverseny,  

Felléptek: Mravik Bence, Mravik Dorka.  

 

2017.november 29.: Növendékhangverseny 

Felléptek: Bertók Áron, Majer Eszter, Kakas Zsófia,Bodonyi Dominik. 

 

2017. december 12.:  Növendékhangverseny 

Fellépett: Iván Gréta, 

 

2017. december 16.:  Mohora, Falukarácsony  

Felléptek: Kakas Zsófia, Kukucska Gréta, Major Emese, Mravik Bence, Mravik Dorka. 

 

2017. december 22.:  Koncert, RMAMI, 

Felléptek: Major Emese, Kakas Zsófia, Kukucska Gréta, Boldog Virág, Mravik Bence, Mravik 

Dorka. 

 

2017. december 22.: Karácsonyi ünnepség a Szabó Lőrinc Általános Iskolába,2017.12.22. 

Felléptek: Majer Eszter, Bucsányi Gréta, Bertók Péter, Mravik Dorka.  

 

2017.december: Kiss Árpád Ált.Isk. Karácsonyi ünnepség a Megyeházán, 

 

Citerás növendékeim a 2017/2018-as tanév II. félévében a következő hangvesenyeken 

szerepeltek: 

 

4. Növendékhangverseny, 2018.01.25. 

5. Növendékhangverseny: 2018.02.21. 
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6. Növendékhangverseny: 2018.03.1. 

Citerás délután a Folt zenekarral: 2018.04.20. 

7. Növendékhangverseny: 2018.04.19. 

8. Növendékhangverseny: 2018.04.27. 

A Szabó Lőrinc Általános Iskolába rendezett versenyek díjkiosztóján, és ünnepségeken történő 

fellépések. 

Tanár: Csiki Gáborné / népi ének,népi hegedű,népi ritmushangszer/ 

 

Az idei tanévben Balassagyarmaton és Rétságon folyik népzeneoktatás (népi ének, népi hegedű, 

népi ritmushangszerek szakokon).  

 19 gyermek főtárgyas, 1 fő fakultációként tanul népzenét. 

Csoportos óra: kamarazene, szolfézs. 

Tárgyi feltételeink részben adottak: - saját termünk van, 

Hegedűket kölcsönöznek a gyerekek (a művészeti iskolából) 

Hangszerállományunkat bővítettük ritmushangszerekkel (2017.decemberben) 

kotta, hegedűhúrok, cd, magnetofon ellátottságunk kielégítő 

Hiányosság, hogy a rendelkezésre álló hegedűk nagyon rossz állapotban vannak (nem 

megfelelő a méretük, a vonók nincsenek szőrözve, nehezen – vagy egyáltalán nem- hangolhatók 

kulccsal, nincsen beállítva a hegedűláb, stb…). 

Igen nagy szükség lenne egy hangszerjavító – karbantartó szakemberre, aki rendszeresen 

(tanévente, félévente, ill. szükség szerint alkalmanként) átnézi, beállítja, javítja a hangszereket. 

Igen rossz állapotban vannak még a hegedűtokok is (nem zárhatóak rendesen, szakadt a huzat, 

stb). 

Szükség van új tokok beszerzésére, mivel a hangszer- sérülés elkerülését csak így tudjuk 

biztosítani. Megjegyzés: az általam javasolt, szakmai körökben elismert, megbízható 

hangszerkészítő -, és javító mester – Lenkó Péter , Mihálygerge (06/30 5481181) 

 

A nagy hangszerállományra tekintettel ajánlatos lenne egy nagyobb zárható szekrény beállítása. 

 

Hangversenyek: 

 

Balassagyarmat (növ. hgv.) – 2017. 12. 12.:  Csiki Luca, Nagy Emília, Istvanovszki Hanna, 

Csiki Anna 

Rétság (Adventi hgv.) – 2017. 12. 18. : Csóri Eszter, Polgári Csenge 

Balassagyarmat (Karácsonyi hgv.) – 2017. 12. 22. : Csiki Sára 

Népdaléneklési versenyek: 

Balassagyarmat, Szent Imre Napok – 2017. 11. 10. : Mihály Rebeka 

Szécsény, Magyar Kultúra Napja – 2018. 01. 20. : Csiki Anna (különdíj) 

 

Az idei tanévben 19 tanuló ismerkedett a népzenével - népi hegedű, népi ének , népi 

ritmushangszer szakokon (16 gyermek kapott bizonyítványt). 

Az oktatás 2 helyszínen folyt (Balassagyarmat: Óváros tér, Szent Imre Kat. Ált.  Iskola : Ady 

endre utca). 
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TÁRGYI FELTÉTELEK : 

- a székhelyen részben adottak : tanterem van, de a kölcsönzött hegedűk állapota kifogásolható( 

hiányos a vonószőr, nincs elég megfelelő méretű hegedű, a hegedű tokok minősége     sem 

megfelelő) . A hangszerek javításához, karbantartásához elengedhetetlenül szükség lenne egy 

hangszerjavító mester rendszeres munkájára. 

   Népi hangszereket sikerült rendelni, ezeket használjuk is. 

   A szükséges népzenei kottatár további bővítésre vár.  

   Az oktatáshoz szükséges egyéb eszközök (cd, egyéb hangzó anyag, archív felvételek) szintén 

bővíthetők.  

 - a Szent Imre iskolában szükség lenne kottatartóra, továbbá egy zárható szekrényre, ahol a 

kottákat, egyéb eszközöket tároljuk. 

 

OKTATÁS : 

A növendékek rendszeresen járnak órára, lelkiismeretesen gyakorolnak. 

 A zeneiskolai hangversenyeken fellépnek, bemutatkoznak. 

 Az idei tanévben versenyekre is beneveztünk. 

Eredményeink (népdaléneklési versenyek): Szécsény (2018. 01. 20. , Magyar Kultúra napja) - 

Eredmény : Csiki Anna Panna különdíj 

Pásztó (2018. 05. 18, Rajeczki B. Megyei verseny) - Eredmény : Berki Nikolett 3. helyezés. 

 

TERVEINK : a népzeneoktatás további bővítése, megerősítése. Hangszer - ellátottság 

biztosítása. 

 

Magánének szak 

 

Növendék létszám: 11 főszakos és 5 fakultatív /hangképző/ énekessel kezdtem a tanévet. 

Danyi Diána - aki a Snétberger Ferenc alapított Jazz  iskola növendéke is - fellépett Brüsszelben 

és a budapesti Vigadóban.  

2017- Szent Imre napok énekversenyen Fizer József I.díjas lett. 

2018.01.17.- és Iskolánkban megrendezett rendezvényen énekelt: Istvanovszki Diána  

Az énekesek a zeneiskola és a Balassi Bálint Gimnázium énekkarának oszlopos tagjai. 

 

A növendék létszám egész évben nem változott. 

2018.04.19.-én a 7. növendékhangversenyen fellépett: Fizer József, Istvanovszki Diána és 

Petrovszki Blanka. 

2018.04.25.- én immár 20. alkalommal került megrendezésre a magánénekes találkozó. Ettől 

az évtől az énekes találkozó felvette a 2 éve elhunyt neves énekművész és pedagógus Keönch 

Boldizsár nevét, aki 18 évig – haláláig- a verseny zsűri elnöke volt. Idén két új zsűri tagja lett 

a versenynek Fekete Máriát Szabó Magdolna, Kovács Brigittát pedig Miskovits Ildikó váltotta 

fel. A versenyen 3 növendékem vett részt: Fizer József, Istvanovszki Diána és Petrovszki 

Blanka. Helyezést nem értek el, de szépen énekeltek, nagyon meg voltam elégedve az 

előadásukkal. 

2018.05.29.-én tartottuk az énekvizsgát, ahol felkészülten vettek részt a növendékek. 
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2. Vegyes tanszak 

Tanszakvezető Tagok 

Gyimesi László Pálmai Krisztián 

Bileczné Ny. Ágnes - Dózsa Iskola-dráma 

Kalocsai Enikő - Diósjenő-rajz 

Sebjánné Rabóczki Terézia 

Tóth Miklós 

Dávid Zsuzsanna 

 

Tárgyi feltételek                        

Rézfúfós- és szintetizátor tanszak 

A tanításhoz szükséges alapvető feltételek biztosítottak. 

Képzőművészet - Dávid Zsuzsanna 

A tanterem 2017 szeptemberében fel lett újítva, ezáltal jelentősen javultak az oktatás környezeti 

feltételei. A felújítás során ki lett festve a terem, ki lett cserélve a padlóburkolat (linóleum), 

valamint a világítás is megújult.  

Eszköz- és anyagállomány: 

A félév során egy alkalommal történt eszköz- és anyagbeszerzés. Az oktatáshoz és a különböző 

technikákhoz a műhely jelenlegi felszereltsége kielégítő. 

Kiállítás rendezéshez szükség lesz üveglapokra és további keretekre az amortizáció miatt. A 

paravánok festésre szorulnak. A paszpartuzáshoz kartonok beszerezése megtörtént.  

Oktatási segédeszközök: 

A teremben lévő számítógép korszerűsítve lett. Hozzá színes nyomtató biztosított. A 

szemléltetéshez projektor is rendelkezésre áll.  

A szemléltetéshez és az oktatás segítéséhez nincsen tankönyvünk, és a képzőművészeti témájú 

könyvek állománya is bővítésre szorul. 

A tanterem 2017 szeptemberében fel lett újítva, ezáltal jelentősen javultak az oktatás környezeti 

feltételei. A felújítás során ki lett festve a terem, ki lett cserélve a padlóburkolat (linóleum), 

valamint a világítás is megújult.  

Eszköz- és anyagállomány: 

A tanév során egy alkalommal történt eszköz- és anyagbeszerzés. Az oktatáshoz és a különböző 

technikákhoz a műhely jelenlegi felszereltsége kielégítő, de bővítésre és frissítésre szorul. 
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Kiállítás rendezéshez szükség lesz üveglapokra és további keretekre az amortizáció miatt. A 

paravánok festésre szorulnak.  

Az eszköz és anyagállomány fejlesztése esedékessé vált. 

Oktatási segédeszközök: 

A teremben lévő számítógép korszerűsítve lett. Hozzá színes nyomtató biztosított. A 

szemléltetéshez projektor is rendelkezésre áll.  

A szemléltetéshez és az oktatás segítéséhez nincsen tankönyvünk, és a képzőművészeti témájú 

könyvek állománya is bővítésre szorul. 

Moderntánc - Sebjánné Rabóczki Terézia  

A tanszakon korosztályonként speciális testképzéssel, jazztánc, modern- és kortárstánc 

technikák elsajátításával foglalkozunk. A kötelező diagonál lépéskombinációk és 

földtechnikák, illetve fiatalabb korosztályok esetében a nagy létszám miatt nagyobb 

alapterületű teremre, a mozdulatok pontos megtanulása végett pedig elengedhetetlenül tükörre 

van szükségünk. A balettrúd és a zenelejátszó eszközök, adathordozók is nélkülözhetetlenek 

munkánk során. A továbbképzős csoportnak filmfelvételek megtekintéséhez időnként saját 

eszközt (laplop, dvd-lejátszó) szükséges igénybe venni.  

Sajnos, saját terem nem áll rendelkezésre, ezért több helyszínen folyik a tanítás, ezeknek a 

termeknek az eltérő adottságaihoz óráról-órára alkalmazkodni kell. Ezenkívül az intézmények 

rendezvényeihez is igazodnunk kell, sajnos, többször óra is elmaradt. 

Mikszáth K. Műv. Központ: 

 kb. 60 négyzetméteres, egyik rövidebb oldalán tükörrel ellátott, parketta borítású terem. A 

nagyobb (20 fős) létszámú előképzős osztály nagyon szűkösen fér el benne, a tükröt nem látja 

rendesen mindegyik gyerek; a nagyobbak, bár kevesebben vannak, testméreteik és nagy 

kiterjedésű mozdulataik miatt nem férnek el. A parketta csúszik akár zokniban, akár 

balettcipőben dolgoznak a növendékek - fennáll a balesetveszély. 

Kiss Árpád Ált. Isk. tornaterme:  

nagy alapterületű terem, nincs tükör, a rudat helyettesíthetné a bordásfal és ott vannak a 

balettrúdjaink a tartókonzolokkal együtt a szertárban. Ezeket, sajnos, a kicsikkel nehézkes 

kivinni és összeszerelni, a bordásfal csak az egyik oldalon húzódik, nagy létszám esetén nem 

használható. A talaj borítása és rugalmassága kiváló, bár nem a számunkra szükséges 

balettszőnyeg, hanem vastagabb sportszőnyeg, de nem balesetveszélyes és kíméli a talajjal 

érintkező testrészeket. Az akusztika, sajnos, nagyon rossz. Nehézséget jelentett, hogy 

megosztva kellett használnunk a termet íjász csoporttal, de ezt némi toleranciával megoldottuk. 

Használhatjuk a sportszőnyegeket, ami megkönnyíti a földtechnikák elsajátítását, illetve 

lehetőséget ad egyszerűbb akrobatikus elemek és emelések megtanítására. A nagy térben 

színpadszerű körülményeket is tudunk teremteni. 
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Balassi Bálint Gimn. tornaterme:  

a mérete megfelelő, de nincs tükör, rúd helyett a bordásfalat használjuk. A terem borítása 

számunkra egyáltalán nem megfelelő: régebben készült és a beton aljzatot borították vékony 

sportszőnyeggel, így nagyon kemény. Balettcipőben és zokniban dolgoznak a gyerekek, 

egyáltalán nem kíméli az ízületeiket az ugrások során, de a talajon végzett egyéb technikai 

elemek végrehajtása sem kellemes. Előrelépés, hogy ezen a helyszínen a félév során mindössze 

egyszer maradt el óránk, a Kiss Árpád Iskolában is egyszer, de a pótlást megtudtuk oldani a 

Műv.Ház segítségével. 

Eredmények: 

A tanszakra beiratkozott növendékek számának növekedése miatt 5 osztály szerveződött az 

eddigi 4 helyett; a BBG tornaterméből az egyik órát a Kiss Árpád iskolába sikerült áttenni, ez 

mindenképpen örvendetes!  

Megvalósult a Tánc Világnapjának méltó megünneplése (Rózsavölgyi Kupa Táncfesztivál 84 

műsorszám, 143 versenyző növendékeik közül, ill. Salótarjánból, Bátonyterenyéről, Dejtárról, 

Felvidék 3 településéről). 

Pályázatot írtam Bgy. Város Kulturális Bizottságához a Rózsavölgyi Kupa Táncfesztivál 

megrendezése kapcsán. eredménye még nem ismert. 

A szülők-gyerekek alkotta táncos közösség erősödik, spontán is szerveznek közös programokat, 

figyelemmel kísérik munkánkat, segítségükre lehet számítani. 

Médiamegjelenés: 

Közösségi média: 

események: Karácsonyi Táncvarázs, Rózsavölgyi Kupa, Tanévzáró Táncgála. 

A tanév során 3 újságcikket írtam a táncosokról, eseményeinkről (Gyarmati Hírek, Nógrád), 3 

Tv-riport készült velem, ill. egy növendékemmel; 2 alkalommal beszélgettek velem a 

Megafon Rádió műsorvezetői. 

A pedagógiai programból fakadó feladatok 

Rézfúvós- és szintetizátor tanszak 

A tervezett szereplések, növendék-, és egyéb hangversenyeken való részvételek megvalósultak 

az első félévben. 

Az éves záróvizsga hangversenyen a növendékek sikeresen megfeleltek az adott 

követelményeknek. 
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Moderntánc tanszak 

(növendékhangversenyek, meghallgatások, vizsgák, időpontok) 

Rendezvény, program 

megnevezése 

A program 

időpontja 

A résztvevők (tanulók és felkészítő 

pedagógusok) 

Fellépések 

Cserhársurányban 

és Magyarnándorban 

aug.20. 

aug.20. 

a tanszak növendékei (10 fő) 

Sebjánné Rabóczki Terézia 

Szülői értekezlet szept.15. szülők 

Sné R.T. 

Közreműködés a Vitalitás 

S.E. Sportnapján 

okt.16. 5 fő   

Sné R.T. 

Fellépés a Richter 

Egészségnapon (Bgy., 

Főtér)  

okt.07.  a tanszak növendékei (13 fő) 

Sné R.T. 

Wintershow Táncverseny, 

Léva (Szlovákia)  

nov.05.   a tanszak 2 szlovák növendéke 

Sné R.T. és a Vitalitás edzője 

MTMSZ Őszi Kupa 

Táncverseny, Budapest   

nov.18. a tanszak 29 növendéke a Vitalitás S.E. 

színeiben 

Sné R.T. és a Vitalitás edzője 

Fellépés a Meseerdő 

Óvoda Jóték. Bálján 

Fellépés Ipolynyéken 

(Szlovákia)  

nov.25. a tanszak 11 növendéke 

Sné R.T. 

Szülői értekezlet  nov.27.és 

nov.28. 

D és C csoport szülei 

Sné R.T.  

Fellépés nyugdíjas 

pedagógusok karácsonyi 

műsorában, Bgy., PM 

Hivatal. 

dec.18. a tanszak 14 növendéke 

Sné R.T. 

Karácsonyi Táncvarázs 

(félévi vizsgaelőadás) 

Bgy., Megyeháza 

dec.22. a tanszak összes növendéke, volt 

tanítványok, meghívottak (pl.: Magyar 

Táncművéseti Főiskola, Budapest 
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  Táncművészeti Stúdió Szakgimn., 

Ipolybalogi Műv.Alapisk.), Sné R.T. 

Tanévzáró összejövetel, 

Bgy., Műv. Ház. 

dec.22. a tanszak növendékei, szülők, 

hozzátartozók (92 fő), Sné R.T. 

Újévi túrázás, Bgy., 

Nyírjes 

jan.01. növendékek, szülők, hozzátartozók, 

kutyák, Sné R.T. 

Vadászbál, Ipolynyék febr.02. nyitótáncban közreműködött Nagy Sára, 

betanította: Sné R.T. 

Nyitnikék Óvoda 

Jótékonysági Bálja 

febr.10. 12 növendék, Sné R.T.  

XXXVL.ISZN, MKMK febr.23. nyitótánc: Ádám Dalma Luca; Sné R.T.  

Táncos Farsang (Szabó L. 

Isk.) 

febr.24. a tanszak 29 növendéke, szülők, Vitalitás 

edző, hangtechnika; Sné R.T. 

TV-felvétel febr.26. Sné R.T.-Tóth Imola 

MTMSZ Tavaszi Kupa 

Táncverseny, Budapest   

márc. 24.-25. a tanszak 29 növendéke a Vitalitás S.E. 

színeiben 

Sné R.T. és a Vitalitás edzője 

Felvidéki 

Műv.Alapiskolák 

táncosainak találkozója, 

Rimaszombat 

ápr.18. közreműködött Antal Boglárka; Sné R.T. 

VI.Orsz.Modern,-

kortárstánc Verseny, Pécs 

ápr.20. Tóth Imola-Nagy Sára (1.hely), Sné R.T. 

Rózsavölgyi Emlékhét ápr.26.-27. Palotás tánc, 6 növendék; Sné R.T.. 

Rózsavölgyi Kupa 

Táncfesztivál, 

Sportcsarnok 

ápr.28. főrendező: Sné R.T, versenyen résztvett 5 

fő kivételével a tanszak összes növendéke; 

közreműködtek a szülők 

Újságcikkek (3) ápr., máj. Sné R.T 

Balettkaland (Erkel 

Színház) az Ipolybalogi 

Műv.Aalapiskolával 

máj.11. 2 növendék, Sné R.T. 

MTMSZ Magyar 

Bajnokság Táncverseny, 

Üllő   

máj.12.-13. a tanszak 28 növendéke,  Sné R.T., 

Vitalitás edző 

Táncszínházi előadás 

(Várkert Bazár, Bp.) 

máj.17. a tanszak 6 növendéke, Sné R.T. 
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Gyermeknap, Szabó L. 

Ált.Isk. 

máj.25. a tanszak összes növendéke; Sné R.T. 

Magyar Táncművészeti 

Egyetem vizsgaelőadása 

(volt növendékünk, Sebján 

Rozália) 

máj.26. a tanszak 2 növendéke, Sné R.T. 

Gyermeknap, MKMK máj.27. C,D E csoportos növendékek; Sné R.T. 

 Tanévzáró Táncgála, 

vizsgaelőadás 

jún.01. fellépők (40 koreográfia) a tanszak összes 

növendéke; 10 szülő; vendég: Sebján 

Rozália, MTE; Sné R.T 

Tanévzáró Táncos Buli, 

Nyírjes 

jún.02. a tanszak 30 növendéke, szülők, 

hozzátartozók, Sné R.T., Sebján Rozália, 

MTE 

Zugló Kupa, Bp. jún.03. a tanszak 8 növendéke, Sné R.T., (12 

versenyszám: 

3xelső,5xmásodik,3xharmadik,1xnegyedik 

hely és 1 különdíj) 

Tanévzáró ünnepély, 

Palotás 

jún.08. 5 növendék; Sné R.T. 

Ifjúsági Találkozó, 

Őrhalom 

jún.09. 11 növendék; Sné R.T., szülők 

Gyermekjúniális, Főtér jún.14. 15 növendék; Sné R.T. 

Gyermeknap, Dózsa 

Gy.Á.I. 

jún.15. 22 növendék, Sné R.T,  

EurOpen, Nemzetközi 

Táncverseny, Bp. 

jún.23. 27 növendék; Sné R.T, Vitalitás edző 

 

Médiamegjelenés: 

Közösségi média: 

események: Karácsonyi Táncvarázs, Rózsavölgyi Kupa, Tanévzáró Táncgála. 

A tanév során 3 újságcikket írtam a táncosokról, eseményeinkről (Gyarmati Hírek, Nógrád), 3 

Tv-riport készült velem, ill. egy növendékemmel; 2 alkalommal beszélgettek velem a 

Megafon Rádió műsorvezetői. 
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Tervek, célok, feladatok szöveges összefoglalása 

Rézfúvós tanszak - Tóth Miklós 

A tanítás program keretében a növendékek teljesítették az előre kitűzött célokat. Szerepeltek 

növendékhangversenyeken. 

A rézfúvós kamaraegyüttes szereplései: 

 ÉFOÉSZ – rajzverseny  

 Vakok- és Gyengénlátók Megyei Szervezetének karácsonyi műsora 

 Kiállítás megnyitó – Kiállítás Eszterházi János emlékére 

 Ezeken kívül szerepeltek a Balassi B. Gimnáziumban is. 

Az év végi sikeres beszámolón túl a növendékek (rézfúvós kamaraegyüttes) a következő 

rendezvényeken szerepeltek: 

 Balassi B. Gimnázium – jótékonysági bál (február) 

 Mézlovagrend avató (március) 

 Szabó Lőrinc Általános Iskola – díjátadó, ballagás 

 Hangszerbemutatók – négy balassagyarmati iskola és Rétság 

 Dunavarsány – testvériskolai koncert 

 Balassagyarmat – Polgármesteri Hivatal – fogadás 

 

Szintetizátor - Pálmai Krisztián, Gyimesi László 

A fél évet 1 főszakos számítógépes zenés, 15 szintetizátoros növendékkel, 2 szintetizátor, 1 

számítógépes zene fakultációssal kezdtem el.  

A félévig a létszám nem változott. Rendszeresen lépünk fel a növendékkoncerteken. Ebben az 

évben a Szent Imre Ált. Iskola és Gimnáziumba is kijárok tanítani szintetizátort. A munka 

megfelelően folyik.  

A 2017-2018-as tanévet 16 főszakos növendékkel kezdtem, melyből 3 szintetizátor-keyboard, 

13 klasszikus szintetizátor szakos volt. Három fakultációs növendékem is volt, ebből kettő 

szintetizátor egy pedig számítógépes zene szakos. Március 26-án egy klasszikus 

szintetizátoros növendékem kimaradt. Az oktatás a tanév folyamán rendben folyt.  

Moderntánc szak: 

 a növendékek létszámának folyamatos növelése, különös tekintettel a megemelt 

csoportátlagokra; 

 a tanítás eltételeinek optimalizálása (saját táncterem, ennek hiányában a telephelyek 

számának csökkentése és a feltételek optimalizálása) 

 folyamatos kapcsolattartás a telephelyek vezetőivel és a szülőkkel; 

 a tánc, mint mozgás és önkifejezési forma megismertetése, megszerettetése minél 

szélesebb körben;  

 a tánc, mint lehetséges életpálya elfogadtatása;  
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 a szabadidő tartalmas, egészséges eltöltése mellett, tehetségek felfedezése, 

kibontakoztatása; fellépési, bemutatkozási lehetőség biztosítása;  

 részvétel tanulmányi versenyen szakmai zsűri előtt;  

 közösségteremtés;  

 ízlésformálás (pl. zenei, öltözködési);  

 a tánckultúra, tánctörténet alapszintű megismertetése nemcsak a gyerekekkel, hanem 

az előadások révén a felnőtt közönséggel is; 

 a gyerekeken keresztül a szülők mozgásigényének felkeltése, kielégítése, bevonásuk a 

közösség életébe. 

 

Képzőművészet - Dávid Zsuzsanna 

Az első félévben a tanszak három csoporttal és egy tehetséggondozó csoporttal működött. Az 

órák szervezésében heti egy alkalommal összesen négy órában vettek részt a gyerekek a 

képzésen, amit a tehetséggondozó órák egészítettek ki.  

Az idei tanévben folytatódott a festészeti és grafikai alapismeretek elmélyítését. A tanórák 

elméleti és gyakorlati tananyagokat is tartalmaznak. Kiemelt szerepet kap a művészettörténeti 

ismeretek hozzákapcsolása a mindennapos oktatáshoz, a folyamatos szemléltetés. Idén az új 

médiumok is nagyobb hangsúlyt kapnak a tanmenetben. A fotó, a videó és az animáció, 

valamint a számítógépes képalkotás. 

A félév során látogattuk a helyi gyűjtemények kiállításait: Horváth Endre Galéria, Szerb 

templom galéria.  

A középfokú tanulmányok előtt álló tehetségek számára segítettük a tehetségkutató 

rajzversenyen való eredményes részvételt Egerben, így két tanulónk is felvételi nélkül 

jelentkezhet a középfokú művészeti képzésre. Diákjaink nyílt nappal egybekötött versenyen 

vettek részt, ahol személyes képet kaphattak a középfokú művészetoktatásról. 

A tanítás program keretében a növendékek teljesítették az előre kitűzött célokat. 

A képző- és iparművészeti tanszakon a 2017/2018-es tanévben a növendékek három csoportban 

és egy tehetséggondozó csoportban látogatták az órákat. A tanulók össz létszáma 33 fő volt. 

A korábbi év gyakorlatától eltérően a tanulók heti egy alkalommal, négy tanórában teljesítették 

az alapfokú művészeti képzés követelményeit. A tehetséggondozás további kétszer két órában 

biztosít lehetőséget a fejlődésre. A félév során a tanulók számos képző- és iparművészeti 

technikával ismerkedhettek meg. A tananyagtartalomban helyet kapott a művészettörténet és a 

médiaismeret is. A tanulmány jellegű rajz- és festészeti technikai tudás fejlesztése mellett 

számos kreativitást fejlesztő gyakorlatot is alkalmaztunk.  

Rózsavölgyi Galéria: 

Év elején iskolánk diákjainak kiállítása volt látható, majd a Riedens Iskola tanulójának 

természetfotóiból nyílt kiállítás. Ezt követően Ráduly Csaba grafikus, mesekönyv illusztrátor 

kiállítását rendeztük meg, egybekötve a művész által tartott előadással, ahol a fiatalok 

bepillanthattak a számítógépes grafika világába. Jelenleg Esterházy János életét bemutató 

emlékkiállítás látható a galériában. 
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Iskolánk diákjainak munkáiból kiállítást rendeztünk a magyarnándori általános iskolában. 

 A Rózsavölgyi Galériában az idei évben számos színvonalas kiállítás volt. Terveink szerint a 

Galéria új profilja, miszerint ifjúsági galériaként kezdene működni idén megvalósult. A Riedens 

Iskola diákjának természetfotóit mutattuk be, majd Ráduly Csaba meseillusztrációit interaktív 

megnyitóval és könyvvásárral egybekötve. Az alsóbodoki Esterházy Nemzeti Emlékhely és 

Zarándokközpont emlékkiállításának másolati anyaga vándorkiállításának első állomása 

iskolánk volt. A megnyitó országos, sőt nemzetközi hatáskörű rendezvény volt. A kiállítás egy 

emléknap keretébe illeszkedett. Ezután a Madách Gimnázium diákjainak munkáit állítottuk ki, 

szintén előadással egybekötött megnyitóval. A környező iskolák is vendégei voltak az 

eseménynek. Az év utoló kiállítása a Pueri Fabri 26. nemzetközi gyermek képzőművészeti 

verseny díjazott alkotásaiból nyílt.  

Kihelyezett órák, külső kiállítások: 

Látogatást tettünk a környező kulturális intézmények kiállításain. A helytörténeti 

Gyűjteményben Horváth Endre életművét ismerték meg a gyerekek és kaptak felkérést a jövő 

tanévben egy kiállítás rendezésére: Horváth Endre a mai gyerekek szemével. Ezzel a kiállítással 

a Civitas Fortissima 100 éves évfordulójának ünnepi eseményeibe is be tudunk kapcsolódni.  

Versenyek: 

Az általános iskolai rajzversenyen a maximális létszám kereteket kihasználva 10 tanulónk 

alkotásával neveztünk, akik mindannyian tovább jutottak a megyei döntőbe. Itt a 7-8 korosztály 

versenyét tanulónk Baráth Vivien első helyezéssel zárta. Hajdú Zalán különdíjban részesült 

kiemelkedő munkájáért.  

A középfokú tanulmányok előtt álló tehetségek számára segítettük a tehetségkutató 

rajzversenyen való eredményes részvételt Egerben, így két tanulónk is felvételi nélkül 

jelentkezhet a középfokú művészeti képzésre. Diákjaink nyílt nappal egybekötött versenyen 

vettek részt, ahol személyes képet kaphattak a középfokú művészetoktatásról. 

A helyi iskolák rajzpályázatain tanulóink sikerrel vettek részt.  

Pueri Fabri: 

Iskolánk rendezte idén a 26. alkalommal meghirdetett Pueri Fabri Nemzetközi gyermek 

képzőművészeti versenyt. A versenyre több, mint 160 alkotás érkezett. Az ünnepélyes 

eredményhirdetésre és a záró kiállítás megnyitóra 2018. május 11-én került sor. Több mint 30 

gyermek alkotását díjaztuk Balassagyarmat, Szécsény és Ipolyság polgármestereinek és 

művészeinek támogatásával.  

Iskolánk tanulói közül hárman lettek díjazottjai a versenynek: Hajdú Zalán, Bárány Mária és 

Szeghy Noémi Szabina 

Rózsavölgyi Napok: 

A Bartók Emlékév alkalmából az iskola programjaihoz közös tanulói alkotással tudtunk 

kapcsolódni. Az idei Rózsavölgy Napokhoz szintén nagyméretű arcképet készítettünk, melybe 

mozaikszerűen helyet kap minden növendék alkotása. A későbbiekben hasonló 
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megemlékezésekhez további portrék készülhetnek, ezáltal egy arcképcsarnok jön létre, mely 

kiállítási anyagként bemutatható lesz. Ez a fajta alkotómunka lehetőséget teremt a 

társművészetekhez és a vegyes tanszak munkájához való kapcsolódásra. 

Moderntánc - Sebjánné Rabóczki Terézia –  

Az első félév során 55 növendék iratkozott be, 4 osztályban folyt a tanítás. A félév végén 

várhatóan 5 fő távozik, 3 új növendék pedig már beadta jelentkezési lapját. 

A tanítás helyszíne változatlan: 

- Mikszáth K. Műv. Központ tükrös terme, 

- Kiss Á. Ált.Isk.  

- Balassi B. Gimn. 

A növendékek a félév során 11 fellépésen és a Vitalitás S.E. színeiben 2 versenyen (nemzetközi 

verseny, ill. országos kupaverseny) vettek részt . 

Decemberben a tanszak összes növendékének részvételével, vendég szereplők (Sebján Rozi 

MTF, Nagy Sára, Ipolybalogi Művészeti Alapiskola – tánc, Csáky Máté Ipolybalogi Művészeti 

Alapiskola hegedű) közreműködésével ismét színpadra állítottuk Karácsonyi Táncvarázs című 

műsorunkat (15 koreográfia).  

Ez a rendezvény a tanszak félévi vizsgaelőadása volt. 

Jelentős és örömteli eseménynek tartom, hogy egy 15 fős szülői csoport is betanult és előadott 

egy koreográfiát, nagy sikert aratva. 

Az utolsó tanítási napon a felsőbb éves növendékek szülei által szervezett bállal búcsúztunk az 

óévtől. 

E két esemény a közösség építése szempontjából mindenképpen említésre méltó. 

A tanszak növendéke, Hrahovszki Éva  „Jó Tanuló-Jó Sportoló” kitüntetést vehetett át. 

A szülőkkel a kapcsolatot személyesen, elektronikus úton és telefonon tartom, szeptemberben 

szülői értekezletet is tartottam az új beiratkozók szüleinek.  

Kapcsolatunk a Vitalitás Sportegyesülettel továbbra is szoros: 15 táncos növendék versenyzett 

a félév során a tánc szakosztályban.   

A tandíjakat a tanszak növendékei időben befizették. 

Decemberben a BBG a szalagavatók miatt lemondta 2 csütörtöki és 2 pénteki napon az óráinkat 

(összesen 12 óra), ezzel komolyan veszélyeztetve lett a félévi vizsgaelőadás. Sok utánjárásra 

volt szükség ahhoz, hogy Csábi István igazgatóhelyettessel megoldást találjunk a problémára, 

mely végül Lavaj Árpád (Szent Imre Keresztény Ált. Isk.) és Zérczy Miklós igazgató urak 

önzetlen segítségével oldódott meg. 

 A legfontosabb feladatnak (a létszám növelése után) továbbra is a táncoktatás megfelelő 

körülményeinek kialakítását tartom (állandó helyszín, TÜKÖR, jelmeztár) és ehhez kérem 

ismételten mindenki segítségét, aki tehet érte valamit. 
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Eseménynaptár: 

augusztus:    fellépés a városi aug.20.-ai ünnepi műsorban 

szeptember: tanévkezdéshez kapcsolódó szervezési és adminisztratív feladatok 

                    fellépés a Megyenapon 

                    fellépés az EKS-napon 

október:       nemzetközi táncversenyen részt vett 15 növendék részvételével 

                   „Jó tanuló – jó sportoló„ kitüntetés              

november: a Vitalitás versenyzőiként részvétel a Modern Táncsportok Magyarországi 

Szövetségének nemzetközi  Őszi Kupa versenyén Budapesten; 

                    fellépés a FIDO Állatmentő Szervezet és a  

                    Nyitnikék Óvoda jótékonysági bálján 

december :  fellépés Cserhátsurányban 

                    flashmob 2 alkalommal a Főtéren a Karácsonyi Vásár keretében 

                    félévi vizsgaelőadás: Karácsonyi Táncvarázs 

január:        fellépés Szlovákgyarmaton 

Eredmények: 

A tanszakra beiratkozott növendékek számának növekedése miatt 5 osztály szerveződött az 

eddigi 4 helyett; a BBG tornaterméből az egyik órát a Kiss Árpád iskolába sikerült áttenni, ez 

mindenképpen örvendetes! 

A szülők-gyerekek alkotta táncos közösség erősödik, spontán is szerveznek közös programokat, 

figyelemmel kísérik munkánkat, segítségükre lehet számítani. 

Tervek, célok, feladatok: 

 a növendékek létszámának folyamatos növelése; 

 folyamatos kapcsolattartás a telephelyek vezetőivel és a szülőkkel; 

 a tánc, mint mozgás és önkifejezési forma megismertetése, megszerettetése minél 

szélesebb körben;  

 a tánc, mint lehetséges életpálya elfogadtatása;  

 a szabadidő tartalmas, egészséges eltöltése mellett, tehetségek felfedezése, 

kibontakoztatása; fellépési, bemutatkozási lehetőség biztosítása;  

 részvétel tanulmányi versenyen szakmai zsűri előtt;  

 közösségteremtés;  

 ízlésformálás (pl. zenei, öltözködési);  

 a tánckultúra, tánctörténet alapszintű megismertetése nemcsak a gyerekekkel, hanem az 

előadások révén a felnőtt közönséggel is; 



22 
 

 a gyerekeken keresztül a szülők mozgásigényének felkeltése, kielégítése, bevonásuk a 

közösség életébe. 

Tanulmányi versenyek 

Képzőművészet - Dávid Zsuzsanna 

Versenyek típusa és a versenyek neve 
Felkészítő tanár 

neve 

A versenyen induló 

tanuló létszám (fő) 

középiskolai rajz tanulmányi verseny 

általános iskolai rajzverseny 

Dávid Zsuzsanna 2 

10 

 

Egyéb tanulmányi, illetve nem tanulmányi versenyek  

Versenyek típusa és a versenyek neve 
Felkészítő tanár 

neve 

A versenyen induló 

tanuló létszám (fő) 

Tilma Nemzetközi Gyermek Rajzpályázat, 

Mottó Anya és Egyház  

Dávid Zsuzsanna 
6 

Tompa 200 rajzpályázat Dávid Zsuzsanna 2 

Egri Csillagok tehetségkutató rajzverseny Dávid Zsuzsanna 2 

Határtalanul rajzpályázat /ZOOM Egyesület Dávid Zsuzsanna 6 

Pueri Fabri Dávid Zsuzsanna 3 díjazott 

  

 

3. Fafúvós Tanszak  

Tanszakvezető Tagok 

Kanyó András Barát Attila 

Berki Lilla Ildikó 

Ember Dániel 

Gyimesiné Sepsi Erika 

Dedics Fruzsina 

Hajdú István 

Tóth Péter 

Palánki Lénárd - Szügy 
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A tanévkezdéskor elfogadott munkatervünket teljesítettük. 

    A tanszaki munkánkban bevált elvek és gyakorlat szerint tanulóink rendszeres szereplői 

voltak a növendék hangversenyeknek, más - már hagyományosnak tekinthető rendezvényeknek 

- például az iskolai és templomi karácsonyi hangversenyeknek, a zenei világnap iskolai 

hangversenyének, a közismereti iskolák hangversenyeinek, kulturális rendezvényeknek, 

ünnepségeknek, kiállítás megnyitóknak, iskolai gálaműsoroknak.  

A konkrét szereplési adatok - műsorok, szereplők, időpontok - a tanárok naplóiban 

megtalálhatóak. 

    A tehetséggondozást kiemelt figyelemmel kísértük, elsősorban a tanulmányi versenyekre 

készülést és a növendék hangversenyeken nyújtott teljesítményeket értékelve.  

    Az iskolai munkatervből számos tanári feladatvállalásra, aktivitásra építő tevékenységben 

vállaltunk szerepet - a megyei tanulmányi verseny előkészítésében, szervezésében, 

lebonyolításában, az országos fuvolaversenyre felkészítésben - hangversenyek szervezésében, 

lebonyolításában, tematikus hangszer bemutató hangversenyek szervezésében, - szerepléseket 

az iskolai rendezvényeken, városi, megyei ünnepségeken, egyházi, és kulturális 

rendezvényeken). 

 

Tanszakunk főbb eseményei: 

 Tanszaki megbeszélésünket augusztus 31.-én és szeptember 5.-én tartottuk, az éves 

munkaterv kialakításáról, elfogadásáról. 

 A Nógrád Megyei Pedagógiai Oktatási Központ megyei tanévnyitó ünnepségén 

szerepeltek az országos fuvoladuó-verseny diák-tanár kategória II. helyezettje Hatala 

Dóra és tanára Kanyó András szeptember 6.-án, a balassagyarmati Megye Házán. 

 A tanévnyitónk ünnepi műsorában szerepelt Hatala Dóra fuvola 9. o. tanuló, szeptember 

7.-én. 

 A Zenei Világnap hangversenyén október 3.-án szerepeltek a fafúvós-tanszak tanárai. 

 Iskolánk hagyományos tanulmányi versenyét, az immár VIII. Nógrád Megyei 

Zeneiskolások Fuvolaversenyét, a munkatervünkben tervezettek szerint január 30-án 

tarjuk. A versenyfelhívás közzététele október 12.-én megtörtént. 

 Országos fuvola-tanári továbbképzésen tartott előadást a „versenyfelkészítés” 

témakörben Kanyó András a szentendrei Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti 

Iskolában, október 21.-én. 

 A szlovákiai Csáb művészeti iskolájában szerepeltek tanszakunk tanulói Siket Flóra és 

Hatala Dóra, tanáruk: Kanyó András, - november 23.-án. 

 Tagiskoláink és kihelyezett osztályaink - Érsekvadkert, Magyarnándor, Nézsa, Szügy, 

Nógrád fafúvós tanulói szerepeltek decemberben a hagyományos mikulás-, és 

karácsonyi-növendék hangversenyeken. Tanáraik: Gyimesiné Sepsi Erika, Barát Attila, 

Berki Lilla, Tóth Péter, Dedics Fruzsina. 

 A balassagyarmati „Karácsonyi koncerten” december 22.-én, - tanszakunkról 

szerepeltek az országos fuvolaversenyre készülő tanulóink Siket Flóra és Hatala Dóra 

(tanáruk Kanyó András) - valamint a fafúvós tanárok: Barát Attila, Ember Dániel, 

Kanyó András, Tóth Péter. 

 Tanszaki megbeszélést tartottunk január 4.-én a félév végi záró órákról, verseny 

felkészülésekről, aktualitásokról. 
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 Tanszakunkon hagyományosan a hangszertanulást kezdők félév végi meghallgatásának 

szempontjai és követelményei az elmúlt tanévekhez hasonlóak voltak. A záró órák 

keretében a meghallgatásokon - melyet január 22-23.-án tartottunk, a hangszert kezdő, 

összesen 5 tanuló szerepelt: 

Ember Dániel (tanár)  Tanítványa: Mravik Dorottya - fuvola 1. o. 

Kanyó András (tanár) Tanítványai: Dolla Maja   - fuvola HE 2.o. 

   Korsós Kitti  - fuvola 1. o. 

Siket Flóra   - fuvola 1. o. 

 Barát Attila (tanár)  Tanítványa: Koltányi Barnabás - klarinét 1. o. 

 A VIII. Nógrád Megyei Zeneiskolások Fuvolaversenyét január 30.-án hagyományosan 

iskolánk rendezte meg. A megyei versenyt a Jeney Zoltán Országos Fuvolaverseny elő 

versenyeként, megyei fordulójaként rendeztük ismét. A nevezett tanulók felkészítő 

tanárai alkották a szakmai zsűrit: Gáspár Éva (Pásztó), Palánki Éva (Szécsény), Kanyó 

András (Balassagyarmat). 

Eredmények:  

I. korcsoport :  

I. díj  Siket Flóra   tanára: Kanyó András 

 II. díj  Dobrocsi Panka  tanára: Gáspár Éva 

 III. díj  Bunder Zita  tanára: Palánki Éva 

 III. díj  Puszta Hanna  tanára: Palánki Éva 

III. korcsoport 

I. díj  Lengyel Anna  tanára: Kanyó András 

 II. díj  Pál Maja   tanára: Kanyó András 

IV. korcsoport 

I. díj  Hatala Rita  tanára: Kanyó András 

  VI. korcsoport 

I. díj  Hatala Dóra  tanára: Kanyó András 

A sikeresen, szép eredményekkel zárult megyei versenyt pályázatunkra, Medvácz Lajos 

polgármester úr támogatta. Valamennyi résztvevő, az oklevelek mellett kottaajándékot 

kapott. Külön köszönet a zongora kíséretet biztosító Csuka László, Brunda Gergely és 

Perneczky Zsolt kollégáinknak. 

 A Nógrád Megyei POK szervezésében megrendezett digitális oktatási továbbképzés 

nyitórendezvényén szerepelt Siket Flóra fuvola 1. o. tanuló, a megyeháza nagytermében 

február 7.-én. (Tanára: Kanyó András) 

 A IX. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny területi válogatóján, melyet a pomázi 

Teleky-Wattay Művészeti Iskolában február 14.-én rendeztek meg, tanszakunkról két 
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tanulónk: Siket Flóra (I. korcsoport) és Hatala Dóra (6. korcsoport) szerepeltek.  

Felkészítő tanáruk: Kanyó András, - zongorakísérő: Perneczky Zsolt 

Sajnálatos, hogy bár nagyon szépen szerepeltek tanulóink az új lebonyolításos országos 

döntő – az eddigi kétfordulós kieséses helyett, egyfordulóssá alakított verseny miatt 

lényegesen lecsökkentették a döntőbe jutható versenyzők számát. Ezért, bár tanulóink 

kiemelkedően magas pontszámot (54-et) kaptak mindketten, mégsem jutottak tovább. 

Különös eredmény az, hogy a Pest- Fejér-Nógrád megyék területi versenyéről az 

országos 6 forduló után mindössze 3-an jutottak döntőbe a 60 indulóból. Siket Flóra 3. 

Hatala Dóra pedig az 5. legmagasabb pontszáma a továbbjutásra nem volt elég!  

 Zenei pályára készülő furulya szakos tanuló, Mátyás Adrienn (tanára: Hajdú István) 

tanszaki meghallgatáson szerepelt március 14-én. 

 Az első alkalommal április 25-28. között megrendezett „Rózsavölgyi-napok” 

programjában testvériskoláinkkal közös 8. növendékhangversenyen szerepeltek 

iskolánk hangversenytermében fuvolás tanítványaink Siket Flóra és Hatala Dóra 

(tanáruk: Kanyó András) 

 Hangszerbemutató négy előadásán szerepeltek a fafúvós-tanszak tanulói, tanárai a 

Szabó Lőrinc, Szent Imre, Kiss Árpád, és Dózsa Általános Iskolák tanulóinak 

(Felkészítő tanárok: Barát Attila, Tóth Péter, Kanyó András) május 15.17.-én 

 A fafúvós-tanszaki év végi beszámolókat az alábbi időpontokban tartottuk: május 23. 

Szügy, - 24.28. Balassagyarmat, - 29. Romhány, Érsekvadkert - 30. Nógrád, - 31. Nézsa. 

A beszámolók rendben megtörténtek. Alapvizsgát tett 1 fuvola szakos tanuló. 

A tanév végén zárult a nógrádi tagiskolánkban tanító Dedics Fruzsina fuvola szakos 

kolléganő szegedi egyetemi tanulmányaihoz kapcsolódó tanítási gyakorlatának félévi 

befejezése, melyet jeles eredménnyel zárt. (Megbízott mentortanára: Kanyó András) 

 A furulya, klarinét, szaxofon, kamarazene szakos növendékeinek rendezett 

hangversenyén együtt szerepelt tanítványaival Barát Attila tanár kolléga, iskolánk 

hangversenytermében (zongorán közreműködött: Perneczky Zsolt) május 30.-án. 

 A Balassagyarmati Tankerület által rendezett pedagógus napi ünnepségen szerepelt 

Siket Flóra fuvola 1. o. tanuló (tanára, zongorán kísérte: Kanyó András) június 4-én. 

 A Nógrád Megyei Pedagógiai Oktatási Központ rendezésében Balassagyarmaton 

iskolánkban megrendezett területi díjátadó ünnepségen, június 6.-án tanszakunkról 

szerepeltek a tanévben kiemelkedő sikerek elért tanulóink: Siket Flóra (fuvola 1. o.) és 

Hatala Dóra (fuvola 9. o.) Tanáruk: Kanyó András, - zongorán közreműködött: 

Perneczky Zsolt 

 A fafúvós tanszak tanévzáró megbeszélését kialakított hagyományaink szerint a 

tanévzáró tantestületi értekezlethez kapcsolódóan tervezzük. 
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4. Zeneismeret tanszak 

Tanszakvezető Tagok 

Franka Beáta Csábi István 

Barta Enikő 

Csiki Gáborné 

Demkó Natália 

Ember Péterné - Dózsa Iskola 

Gyimesi László 

Hajdú István 

Marótiné Drajkó Mónika-Rétság 

Pálmai Krisztián 

Vígh Lajos - Bercel 

 

Balassagyarmat 

Balassagyarmaton az oktatás 5 helyszínen zajlik: 

 A 2. félév folyamán a zeneiskola főépületében az alábbi pedagógusok tanítottak: 

 

Csábi István – zenetörténet 

Franka Beáta – szolfézs, kórus 

Kocsisné Czifra Klára (nyugdíj mellett)– szolfézs 

Pálmai Krisztián – szolfézs 

Kocsisné Czifra Klára a 2. félévtől nyugdíj mellett újra tanítani kezdett. Három csoport 

visszakerült hozzá, így Nyíregyházi Ágnes óraadó munkájára már nem volt tovább 

szükség.  

 A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Ady Endre úti épületében Barta 

Enikő tanított szolfézst, 5 csoportja volt. 

 A Szabó Lőrinc Általános Iskolában ketten tanítottunk szolfézst: 

Csetneki Hanna (1 csoport) 

Franka Beáta (3 csoport) 

Itt a pianínó kirívóan rossz állapota igen megnehezíti a szolfézsoktatást. 

 A Kiss Árpád Általános Iskolában jómagam 4 szolfézs csoportot oktattam. 

 A Dózsa György Általános Iskolában Ember Péterné tanított szolfézst, egy összevont 

csoportja volt. 

A február 21-i növendékhangversenyen 6 növendékem kétszólamú műveket adott elő. (A cél 

itt az volt, hogy azok is színpadra léphessenek, akikkel szintén készültünk a decemberi 

bicíniuméneklési versenyre, ám a felkészülési idő kevésnek bizonyult ahhoz, hogy műsorukat 

párosban biztonsággal meg tudják szólaltatni.) 

A májusi hangszerbemutatókon több szolfézs csoport növendékei szerepeltek: 
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- a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban az ott működő előképző 2. 

évfolyamos csoport énekelt 

- a Szabó Lőrinc Általános Iskolában néhány szolfézs csoport növendékeiből alakult kis 

kórus énekelt  

A kamarakórus szerepelt az ápr. 19-i növendékhangversenyen, majd ápr. 21-én Egerben az 

Éneklő Ifjúság Regionális Zenei Fesztiválon, ahol „Arany diplomával” és „Országos dicsérő 

oklevél” minősítést szerzett. Ezt követte ápr. 27-én az Éneklő Ifjúság XXIV. Nógrád Megyei 

kórustalálkozó, amelyet idén Balassagyarmaton, a Rózsavölgyi Napok keretében rendeztünk 

meg 9 kórus (köztük az ipolybalogi testvériskolánk kórusának) részvételével. Május 25-én az 

énekkar a Budapest Music Centerben szerepelt a Kodály 135 programsorozat keretében 

megrendezésre kerülő kórustalálkozón, június 8-án pedig a tanévzáró ünnepélyen énekelt. 

Az ápr. 27-i megyei kórustalálkozón a szolfézs csoportokból alakult kicsinyek kórusa is 

színpadra lépett. Műsorukat előzetesen az ápr. 19-i növendékhangversenyen is bemutatták. 

Ápr. 26-án a Rózsavölgyi Napok keretében megrendezett vetélkedőn iskolánkból 3 csapat vett 

részt: a romhányi, a nézsai csapat, és a főépületünkben működő csoportokból szerveződött 

csapat. A vetélkedőre való készülés jó alkalmat adott arra, hogy a növendékek többet 

megtudhassanak iskolánk névadójáról. A csapattagok nagy része meghallgatta a délelőtti 

előadást is, ezzel még inkább elmélyíthette, illetve kibővíthette ismereteit Rózsavölgyi Márkról 

és koráról. 

Érsekvadkert 

Az érsekvadkerti tagozatunkon 3 szolfézs csoport működik (ebből kettő összevont 

osztályokkal), tanáruk Gyimesi László. A tanulók énekeltek a május 8-i anyák napi 

növendékhangversenyen. 

Romhány 

Romhányban Hajdú István tanított szolfézst, 3 csoportja volt, ebből kettő összevont csoport. A 

gyerekek szerepeltek májusban az öregek napján, majd az idősek otthonában, az év végi 

„Pünkösdölő” hangversenyen, részt vettek az ápr. 27-i balassagyarmati megyei 

kórustalálkozón, valamint az ápr. 26-i Rózsavölgyi vetélkedőn, melynek megszervezését, 

lebonyolítását tanáruk, Hajdú István és felesége Hajdú Éva vállalta. 

Rétság 

Rétságon Csiki Gáborné, és Marótiné Drajkó Mónika tanított szolfézst, mindketten 1-1 

csoportot. Egy növendék szolfézsból szóbeli alapvizsgát tett. 

Nézsa 

Nézsán 4 szolfézs csoport működött, ebből egyet Berki Lilla, hármat Demkó Natália tanított. A 

tanulók szerepeltek a márc. 15-i ünnepségen, májusban az anyák napi műsorban, a 

pedagógusnapi ünnepségen, és az év végi hangversenyen, június 4-én a trianoni 

megemlékezésen, valamint részt vettek az ápr. 26-i Rózsavölgyi vetélkedőn. Készülnek még a 

jún. 16-i tanévzárón való szereplésre is. 

Nógrád 

Nógrádban Dedics Fruzsina tanított szolfézst, 3 összevont csoportja volt. 
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Bercel 

Bercelen Berki Lilla szolfézs csoportját Vígh Lajos vette át. A növendékek szerepeltek az év 

végi hangversenyen. 

Szügy 

Szügyben egy összevont csoport működött, tanáruk Palánki Lénárd volt. Egy növendék 

alapvizsgázott zenetörténetből. 

Magyarnándor 

Magyarnándorban Pálmai Krisztián tanított szolfézst, egy csoportja volt. 

 

5. Billentyűs tanszak 

Tanszakvezető Tagok 

Perneczky Zsolt Bira Sándorné 

Demkó Natália 

Ember Péterné - Dózsa Iskola 

Tiszai (Gazsu) Enikő 

Lévárdi Beáta 

Molnár Ottó 

Tóth Istvánné 

Vígh Lajosné - Bercel 

 

A 2017/18-as tanév kezdetén a billentyűs tanszak személyi állománya a következő volt: 

1. Bira Sándorné     Balassagyarmat 

2. Demkó Natália    Nézsa  

3. Ember Péterné    Balassagyarmat 

4. Lévárdi Beáta     Balassagyarmat, Szécsény 

5. Marótiné Drajkó Mónika    Rétság 

6. Molnár Ottó      Balassagyarmat, Szécsény 

7. Perneczky Zsolt    Balassagyarmat, Nézsa, Szügy 

8. Tiszai (Gazsu) Enikő    Balassagyarmat 

9. Tóth Istvánné     Nógrád, Romhány 

10. Vígh Lajos     Bercel 

11. Vígh Lajosné     Bercel 

A tanév kezdetén két fontos feladattal kezdtünk: 

1. A felvett tanulók órarend szerinti tanításának elindítása. 

2. A korrepetíciós órák szétosztása. 

A növendékhangversenyek állandó szereplői a tanszak tanulóinak legjava. 
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Ezeken kívüli rendezvények: 

  A „Zene világnapja” hangverseny 

   Nézsa / Töreki Bence, tanára: Perneczky Zsolt/ 

   Szügy / Dócs Dóra, tanára: Perneczky Zsolt/ 

   Balassagyarmaton tanári közreműködésekkel / Molnár Ottó, Tiszai Enikő, Perneczky Zsolt/ 

Adventi hangversenyek: 

   Dec. 13-án Nézsa telephely növendékei Demkó Natália és Perneczky Zsolt 

közreműködésével. 

   Dec. 14-én Tiszai Enikő tanulóinak bemutatója az új Yamaha pianínón. 

   Dec. 16-án, Nézsán a „Szlovák Nemzetiségi Nap” rendezvényen fellépett Töreki Bence, 

tanára: Perneczky Zsolt. 

   Dec. 20-án, Szügy. Palánki Lénárd és Perneczky Zsolt növendékeinek közös hangversenye. 

   Dec. 22-én, Balassagyarmat Karácsonyi Hangverseny a Filharmónia rendezésében. 

Közreműködnek:  Lévárdi Beáta, Tiszai Enikő és Perneczky Zsolt. 

A munkatervünkben szereplő félévi tanszaki meghallgatás a megszokott rendben a 

következők szerint történt: 

 Január 11-én Balassagyarmat 

 Január 17-én Bercel, Nézsa 

 Január 18-án Romhány, Nógrád, Rétság 

 Január 19-én Szügy 

Az első félévben megkezdődött néhány tanuló felkészítése a salgótarjáni zongorás találkozóra 

és az országos négykezes versenyre. A Megyei Zongorás Találkozó március 7-én szép gyarmati 

sikerrel zárult. Az első korcsoportban Csordás Sára 1. osztályos tanuló Kiemelt Nívódíjat 

kapott. Tanára Perneczky Zsolt a Felkészítő Tanári Különdíjban részesült. Nívó Díjat kapott 

Fábián Sára, Dicséretben részesült Imre Emma, Mega Inez és Csalár Csenge. Tanáruk Lévárdi 

Beáta. 

A XI. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Verseny megrendezése az eddig 

megszokott magas színvonalon történt. Köszönet a kollégáknak, akik ebben segítettek. Sajnos 

négykezes csoportunk a válogatón nem jutott tovább. 

A növendékhangversenyeken mindig szerepeltek a tanszak tanulói közül a legjobbak. 

Tanáraink ezeken korrepetíciós feladatokat láttak el. Tiszai Enikő az április 25-én, 

Balassagyarmaton megrendezett énekversenyen a gyarmatiak zongora kíséretét végezte. 

Perneczky Zsolt a fuvolások megyei versenyén és az országos verseny válogatóján kísért 

zongorán. Ezeken kívül még a hangszerbemutatókon, a klarinétosok hangversenyén, a megyei 

díjkiosztó rendezvényen és a tanévzárón is. 
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Május 3-án Tiszai Enikő növendékeinek Anyák napi hangversenye hangzott el a nagyteremben.

 Május és június hónapokban a telephelyek tanulói önálló hangversenyeken mutatkoztak 

be. Bercelen Vígh Lajosné, Nézsán Demkó Natália és Perneczky Zsolt, Nógrádon Tóth 

Istvánné, Rétságon Marótiné Drajkó Mónika tanárok vezetésével. 

Májusban elkezdődtek az évvégi hangszeres beszámolók. Az előre megbeszélt követelmények 

figyelembevételével a következő beosztás szerint: 

05.24. Balassagyarmat 

05.25. Szügy 

05.29. Bercel 

05.31. Nézsa 

06.04. Nógrád, Romhány és Rétság 

A beszámolókon a tanulók teljesítményét megbeszéltük. 

Eredményes, jó tanévet zártunk. 

     

 

 

 

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola 

Szécsényi Tagintézménye 
 

 

   A Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola 2017/2018-as tanév II. félévének 

beszámolója tartalmazza a tanulói létszám változását; tagintézmény éves tanulmányi 

munkájának összegzését; a tagintézmény programjának, tanár és diák iskolán kívüli, iskolánkat 

képviselő megjelenéseinek időpontját és a rendezvények megnevezését. 

   A beszámoló továbbá tartalmazza azokat a terveket, melyeket sikerült, s amelyeket még nem 

sikerült megvalósítani. 

A tanulói létszám változása a tagintézményben a második félévben:  

 

Kimaradó tanulók száma tanár és időpont szerint: 

 

Tanár Tanuló Kimaradás időpontja 

Bobály Csaba 1 fő 2018.  02. 13. 

Bobály Csaba 1 fő 2018. 03. 26. 

Bakos Ferenc 3 fő 2018. 02. 01. 



31 
 

Bakos Ferenc  1 fő 2018. 03. 30. 

Barát Attila 1 fő 2018. 02. 13. 

Barát Attila 1 fő 2018. 03. 26. 

Garamvölgyi Andrea 1 fő 2018. 02. 13. 

Garamvölgyi Andrea 1 fő 2018. 03. 30. 

Lévárdi Beáta 1 fő 2018. 02. 13. 

Molnár Ottó  1 fő 2018. 05. 24. 

Palánki Éva 1 fő 2018. 01. 26. 

kimaradó tanulók összesen 12 fő A tanulói létszám 9%-a 

  

 

A második félévben beiratkozó tanulók száma tanár és időpont szerint: 

Tanár Tanuló Beiratkozás időpontja 

Bobály Csaba 1 fő 2018. 01. 29. 

Bakos Ferenc 1 fő 2018. 01. 29. 

Bakos Ferenc 1 fő  2018. 02. 13. 

Cs. Szerémy Andrea 1 fő 2018. 03. 01. 

összesen 4 fő beiratkozó a második 

félévben 

 

Összegzés:  

A tagintézményben az első félévben beiratkozottak száma 143 fő volt. A második félévben 13 

tanuló iratkozott ki szülői kérésre, illetve térítési díj nem fizetése miatt megszűnt a tanulói 

jogviszonya. A második félévben 4 tanuló iratkozott be. Így a tanévet 134 (nettó = egy tanszakra 

lebontott) tanulói létszámmal zártuk. 

 

A TAGINTÉZMÉNY ÉVES TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ÖSSZEGZÉSE 

   Tagintézményünkben ebben a tanévben 143 (nettó) - 162( brutto érték = van gyermek, aki két 

tanszakon tanult)  tanultak három művészeti ágban. Az oktató munkát tíz pedagógus látta el és 

egy félállású, 4 órás iskolatitkár segítette munkánkat. Az órák ellátása nem változott a tanév 

kezdete óta. 
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Személyi feltételek: 

A tagintézményben oktató pedagógusok száma  10 fő 

Ebből főállású pedagógus                                      3 fő (fp) 

Részmunkaidős pedagógus                                    6 fő (rmp) 

Nyugdíj mellett dolgozó pedagógus                      1 fő  (nyp) 

Iskolatitkár (félállású)                                            1 fő   (it) 

 

Bakos Ferenc (fp), Barát Attila (rmp), Bobály Csaba (fp), Cservenné Józsa Bernadett (it), Csuka 

László (rmp), Csukáné Szerémy Andrea (fp), Garamvölgyi Andrea (rmp), Kissné Csépe Éva 

(rmp), Lévárdi Beáta (rmp), Molnár Ottó (rmp), Palánki Éva (nyp) 

Működő tanszakok 

Tanszakvezetők:  

1. billentyű –gitár tanszakokon: Lévárdi Beáta  

tanárok: Bobály Csaba, Csuka László, Molnár Ottó 

2. fafúvós tanszak- színjáték-képzőművészet tanszakokon: Barát Attila 

tanárok: Bakos Ferenc, Cs. Szerémy Andrea, Garamvölgyi Andrea, Palánki Éva 

 

Tárgyi feltételek 

A színvonalas munkához szükséges volt a tárgyi feltételek biztosítása, amely zeneművészeti 

ágban elsősorban jó minőségű hangszereket, felhangolt zongorákat jelent. Az első félévben 

hangolt zongorák a második félévre már nem voltak tökéletesek, de a hangversenyen használt 

zongora jól tartotta a hangolást. A következő tanévben szükséges lesz a tanévenkénti két 

hangolás, azaz félévente hangoltatnunk kell.  

A tanévben gazdagodtunk új hangszerekkel. A fafúvós tanszakunk kapott egy darab Trevor 

James fuvolát, illetve a gitár tanszakunk egy Yamaha C40-es klasszikus gitárt.  A következő 

tanévre várunk még további két klasszikus gitárt, egy alt szaxofont és egy elektromos zongorát.  

A képzőművészet tanszakon a foglalkozásokhoz szükséges anyagokat első félévben 

vásároltunk, melyek kitartottak a második félévben is. 

Színjáték tagozaton idén nem volt díszlet és jelmez-igény, emiatt nem kellett betervezni 

anyagköltséget. 

Április hónapban intézményünkben leltározás folyt, melynek során hangszereink, egyéb 

taneszközeink, bútoraink vonalkóddal lettek ellátva. 

Művészeti csoportjaink utaztatása azonban pénzbe került. Egy ízben a Városi Gyermekkar 

utazott Balassagyarmatra „Éneklő Ifjúság”- rendezvényre; három ízben pedig „Andi 

színjátszósai” utaztak megyei, területi, majd országos találkozóra. (Utóbbi két út nem volt 

betervezhető.) 
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Intézménymarketing 

A második félév végén újraszerveződött a „Szécsényiek a Zenéért” Alapítvány, mely a 

továbbiakban többrétűen fogja a művészeti iskolai munkát támogatni. Idén a „Civil szervezetek 

2018. évi önkormányzati támogatása” című pályázaton az alapítvány nyert a Fébé Társulat 

számára 100 e Ft-ot, melyet a színjátszók táborozásra utaztatásához használnak fel. 

Idén a Média megjelenéseink tudósítottak iskolai munkánkról, programjainkról, 

eredményeinkről. A városi újság, televízió, Szécsény város honlapja, a facebook olyan felületek 

voltak, ahol hírt adtunk magunkról. 

Alább részletezett eredményeink tanúskodnak arról, hogy tagintézményünkben színvonalas 

szakmai munka folyik. Azonban nem vagyunk elégedettek a növendéklétszámmal. Jövő 

tanévre vonatkozóan, nagyobb hírverést kell csinálni az iskolának hangszerbemutatók, 

reklámok bevetésével. 

Nyári táborok 

A színjáték tagozaton mindkét színjátszó-csoportunk számára megrendezzük a hagyományos, 

egy hetes nyári tábort Nagybörzsönyben. A Fébé Társulat július elején, „Andi színjátszósai” 

július égén táboroznak. Mindkét tábor tematikus. Táborvezető szaktanárok: Cs. Szerémy 

Andrea és Garamvölgyi Andrea. 

 

                   ISKOLAKÖZÖSSÉGÜNK EREDMÉNYEI, PROGRAMJAI  

Tanár: Barát Attila (fafúvós tanszak - tanszakvezető) 

Május 16-án Fellépés Szécsényben a Tavaszi Koncerten. 

Május 30-án Tanszaki Koncert Balassagyarmaton. 

Június 4-én Pedagógusnapi ünnepség a Megyeházán  

Június 7-én Szécsény tanévzáró ünnepség. 

Június 8-án Tanévzáró ünnepség Balassagyarmaton. 

Június 22-én Ballagás a magyarnándori általános iskolában 

Június 23-án Szereplés a szülők által szervezett évzáró rendezvényen  

Tanár: Bobály Csaba (gitár tanszak) 

Május 16-án Tavaszi Tanári Hangverseny Szécsény. 

Május 30-án Gitáros növendékek tanszaki hangversenye Szécsény. 

Egész évben „bárkányis” gitármisék. 
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Tanár: Csuka László (billentyűs tanszak – intézményvezető-helyettes) 

Január 29-én Szécsényben Növendékhangverseny. 

Február 7-én Szécsényben Növendékhangverseny. 

Február 21-én Balassagyarmaton Növendékhangverseny. 

Május 29-én Szécsényben Növendékhangverseny. 

Március 7-én IX. Nógrád Megyei Zongorista növendékek Találkozója- Salgótarján  

Csuka László intézményvezető-helyettes számtalan esetben látja el gyermekkórusunk és 

fafúvós tanszakon tanuló növendékeink hangszerkíséretét. 

Az idei tanév versenyeredményei:  

IX. Nógrád Megyei Zongorista növendékek Találkozója- Salgótarján (Stayer Luca –dicséret) 

Tanár: Kissné Csépe Éva (szolfézs oktatása) 

Az idei tanévben a szolfézs órák ellátása a Páter Bárkányi János Óvoda Általános iskola és 

Gimnázium és épületében folytak. Öt csoportban 45 tanuló tanult szolfézst, 1 fő zeneismeretet. 

A tanárnő tevékenyen részt vett a művészeti iskola gyermekkórusa szakmai munkájában.  

Tanár: Lévárdi Beáta Andrea (billentyűs tanszak –tanszakvezető) 

Január 29-én Lévárdi Beáta zongorista növendékeinek fellépése növendékkoncerten. 

Február 1-én „Tudománytörténeti vándorkiállítás” megnyitóján való szereplés zongorista 

növendékeinkkel. 

Február 7-én Lévárdi Beáta növendékeinek tanszaki hangversenye, félévi meghallgatás. 

Március 1-én XI. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Verseny előselejtező-

Szentendre.  

Március 7-én IX. Nógrád Megyei Zongorista növendékek Találkozója- Salgótarján. 

Március 21-23-án Országos Négykezes Zongoraverseny Határok nélkül- Eger. 

Április 27-én Éneklő Ifjúság XXIV. Nógrád megyei Ifjúsági Kórusfesztivál-Balassagyarmat. 

Április 27-29-én Országos Orbán Zongoraverseny- Szentendre. 

Május 11-én Nemzetközi Erkel Kórusfesztivál Erkel halálának 125. évfordulója és az Erkel 

Ferenc Vegyeskar fennállásának 45. évfordulója alkalmából. (Gyermekkar) 
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Május 16-án Tavaszi Tanári Hangverseny Szécsény. 

Május 25-én Pünkösdölő-Bartók Bélára emléke előtt tisztelegve” című koncert- Kubinyi 

Ferenc Múzeum-Szécsény. 

Május 29-én Tanszaki Hangverseny Szécsény. 

Június 4-én a Balassagyarmati Tankerület által szervezett Pedagógusnap Balassagyarmat. 

Június 6-án Pedagógiai Oktatási Központ Díjátadó Ünnepség Balassagyarmat. 

Június 7-én Tanévzáró Ünnepély Szécsény. 

Az idei tanév versenyeredményei: 

 Chen Yuv Wen A IX. Nógrád Megyei Zongorista növendékek Találkozóján Salgótarjánban 

dicséretet kapott. 

 Sánta Dániel Az országos négykezes Zongoraversenyen III. helyezés és a Megyei 

Zongoraversenyen elért kiemelt nívódíj. 

Holecz Martin Az országos négykezes Zongoraversenyen III. helyezés és a Megyei 

Zongoraversenyen kiemelt nívódíj. 

Szécsény Város Gyermekkara- Rózsavölgyi Márk AMI szécsényi Tagintézményének Kórusa 

arany minősítés XXIV. Éneklő Ifjúság Karnagyuk Lévárdi Beáta- Karnagyi Különdíjban 

részesült.                                                                     

Tanár: Molnár Ottó (billentyűs tanszak) 

Február 7-én Szécsényben Növendékhangverseny. 

Február 21-én Balassagyarmaton növendékhangverseny.  

Április 19-én Balassagyarmaton Növendékhangverseny. 

Május 29-én Szécsényben Növendékhangverseny.  

Tanár: Palánki Éva (fafúvós tanszak) 

Február 29-én növendékhangverseny Szécsényben.  

Február 30-án Megyei Fuvolás Találkozó Balassagyarmaton. 

Március 8-án hangszerbemutató a szécsényi óvodásoknak. 

Március 21-én fellépés a Kubinyi Ferenc Múzeumban. 

Április 26-á n növendékhangverseny Szécsényben. 

Április 27-én Rózsavölgyi Napok. Kórustalálkozón való részvétel  
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Május 6-án Jótékonysági hangverseny a szécsényi evangélikus templomban  

Május 11-én 40. éves a szécsényi Erkel Ferenc Vegyeskar  

Május 16-án Szécsényben Tavaszi Koncert. 

Május 19-én Kórustalálkozó Ipolyságon.  

Május 25-én Fellépés a szécsényi Kubinyi Múzeumban.  

Június 7-én Szécsény tanévzáró ünnepség.  

Június 15-én Ballagás a szécsényi Bárkányi iskolában.  

Az idei tanév versenyeredményei:  

VIII. Nógrád Megyei Zeneiskolások Fuvolaversenye I-es korcsoport Puszta Hanna, Bunder 

Zita 3. helyezés  

Tanár: Garamvölgyi Andrea (színjáték tagozat) 

„Andi színjátszósai” Weöres Sándor Diákszínjátszó Fesztivál állandó résztvevői. Már második 

alkalommal ők képviselik régiónkat a verseny országos gáláján, idén Debrecenben, június 8-

án.  

Megjelenéseik: 

Február 3-án Farsangi Musical Gála Szécsény 

Április 21-én XXVII. Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó megyei minősítő 

versenye. (Arany minősítés) 

Május 12-én  XXVII. Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó regionális versenye . 

Május 26-án  „Együtt Veled” Városi forgatag kicsiknek és nagyoknak. 

Június 4-én Balassagyarmati Tankerületi Központ Pedagógusnap. 

Június 8-10-én XXVII. Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó Országos Fesztiválja 

(Debrecen) - Nógrád megye képviseletében. 

Az idei versenyeredmények:  

Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál Megyei Találkozó –arany minősítés 

Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál Területi Találkozó – 1. helyezés 

Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál Országos Gálaműsor Debrecen – résztvevő          

Tanár: Csukáné Szerémy Andrea (színjáték tagozat, tagintézmény-vezető) 

A színjáték tanszakon belül 28 növendék a Fébé Társulat elnevezésű csoportban tanul. Állandó 

közreműködői megyei, városi, civil rendezvényeknek. Fő profiljuk saját ihletésű, írású egész 
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estés színdarabok színrevitele. Az idei tanévben kezdték el új ifjúsági musicaljük, a Páncél és 

púder próbáit. A zenés színdarabot 2018. novemberében mutatják be. 

Megjelenéseik: 

Március 15-én a Palóc Néptánc együttessel közösen adták Szécsény város ünnepi 

megemlékezésének műsorát. 

Április 23-án növendékhangversenyen közreműködtek énekes színjátszók. 

Április 24-én kedden a Kubinyi Ferenc Múzeumban Hincz Gyula festőművész festményeinek 

kiállítás-megnyitó műsorát adták. 

Április 26-án Rózsavölgyi Márk megemlékezésen közreműködtek az ünnepi műsorban.  

Május 16-án Tavaszi Tanári Hangversenyen léptek fel az énekes színjátszók. 

Május 27-én Szlovákiában Nagycsalomján a XIII. Fáyl Frigyes Művészeti Iskolai Találkozón 

képviselték iskolánkat. 

Június 9-én Roma Kulturális Találkozón fellépés Nógrádszakálban. 

Június 19-én XX. Dalos Teaház, a Fébé Társulat hagyományos könnyűzenei hangversenyt 

rendez. 

Tanár: Bakos Ferenc (képzőművészt tagozat) 

Minden évben nagy sikerrel indít különböző megyei és országos képzőművészeti versenyeken 

növendékeket. Részvételük már 10 éve minden tanévben díjakat eredményez. 

A tanár úr tanítványai közt olyanok is akadnak, akik befejezve művészetiskolai tanulmányukat, 

képzőművészeti szakközépiskolában, vagy éppen egyetemen folytatják művészeti 

tanulmányaikat. 

Az idei versenyeredmények:  

Középiskolai Rajzverseny 1. és 2. díja /Szabó Balázs, Polyák Violetta/ 

Megyei Általános Iskolai Rajzverseny különdíjak /Zsíros Zsófia, Rigó Bálint, Tóth Panni/ 

Országos Festészeti Verseny döntőbe jutás /Nagy Abiáta/ 

Megyei Általános Iskolai Festészeti Verseny /Kőműves Ágnes, Ádám Panna, Répás Cintia, 

Farkas Barbara, Pásztor Andrea/ 

Pueri Fabri Regionális Nemzetközi Gyermek Képzőművészeti Verseny 2. és 3. helyezés, 

polgármesteri különdíj /Szabó Balázs, Erdélyi Benjámin, Petrovics Anna, Farkas Barbara/ 

Regionális Középiskolai Rajzverseny folyamatban /Szabó Balázs Polyák Violetta/ 
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6. Vegyes tanszak  
 

Tanszakvezető Tagok 

Barát Attila Bakos Ferenc 

Csukáné Szerémy Andrea 

Garamvölgyi Andrea 

Palánki Éva 

Személyi feltételek 

Előző évekhez hasonlóan, idén is öt pedagógussal végeztük tanszakunkon az érdemleges 

munkát: 

 Fafúvós tanszak: Palánki Éva-fuvola, Barát Attila furulya,- klarinét,- szaxofon 

 Színjátszó tanszak: Cs. Szerémi Andrea, Garamvölgyi Andrea 

 Képzőművészet tanszak: Bakos Ferenc-rajz 

Tárgyi feltételek 

Ebben a tanévben is, a tavalyihoz hasonlóan két helyszínen szerveztük meg a zeneoktatást. Idén 

is a szécsényi Krúdy Gyula Városi Művelődési Központban és a Páter Bárkányi János Katolikus 

Iskola és Gimnázium épületeiben kaptunk helyet a tanórák lebonyolítására. 

A 2017-2018. tanévben tanszakunkon zökkenőmentesen zajlott az oktatás és az egész évre 

eltervezett munka. A tanév folyamán minden tanszakunkon stagnáló maradt a tanszakok 

létszáma. 

A Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Iskola munkatervében megjelölt célkitűzéseit, 

a tanévkezdés eleji tanári értekezleten dolgoztuk ki a feladatköröket, melyekből sikeresen 

megvalósítottuk mind azt, amit év elején elterveztünk.  

Ezek a tervek irányadók voltak a tanévben: pl.: szakmai napok lebonyolítása, kerületi versenyek 

szervezése, tanszakok iskolán belüli fellépései, országos versenyek, fórumok, házi koncertek, 

hangverseny-látogatás stb. 
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A tanszakunkon tanító tanáraink egyéni ambíciójának megfelelően állították össze saját és 

növendékeik éves feladatait. Ebben segítséget jelentettek a tanszakon megtartott közös 

értekezletek; a tanév folyamán szervezett összejövetelek, hangversenyek.  

Fafúvós tanszak:  

Tanárok – Barát Attila furulya, klarinét, szaxofon,  

Palánki Éva – furulya, fuvola 

Az idei tanévet Szécsényben 5 tanulóval (2 furulya, 2 klarinét, 1 szaxofon) 10 órában sikerült 

indítanom. Kimaradás nem volt nálam ebben a tanévben. 

Palánki Éva fuvolatanár 8 tanulóval (3 furulya, 4 fuvola) indította a tanévet. Ebből egy tanuló 

kimaradt a tanév folyamán.  Palánki tanárnő egész évben aktívan segítette fafúvóstanszak 

munkáját. Szívügyének tartja, hogy tanítványaival sokat szerepeljenek szóló és csoportos 

zenélés keretein belül. A kamarazenélés szíve csücske a tanárnőnek.  

Ebben a tanévben részt vettek a fuvolás tanítványaival a balassagyarmati Megyei Fuvolás 

Találkozón, melyen két tanítványa is III. helyezést ért el.  

A tanszak tanárai lelkiismeretesen és aktívan vettek részt az előírt pedagógiai folyamatokban, 

javaslataikkal segítették az idei tanév munkaterv megvalósítását.  

A tanévre kitűzött célunk az összes növendék aktiválása, főként a kamarazene ösztönzésre való 

figyelemmel. A kamarazenélésben résztvevő tanulók nagy számban és szívesen vettek részt a 

fellépéseken, rendezvényeken. A jövőben is szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni a 

kamarazenekarokban való részvétel ösztönzésére, tanulóink nagyobb számú felkészítésére. A 

tanév kiemelt feladatai közé tartozott, hogy az egységes elvárások megvalósítását 

következetesen figyelemmel kísérjük, illetve betartsuk.  

Események, szereplések, eredmények:  

 Augusztus 31. Tantestületi értekezlet Balassagyarmat (Barát) 

 Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély. Ludányhalászi Ált. Iskola (Barát) 

 Szeptember 06. Tanévnyitó ünnepély, Szécsény (Barát, Palánki) 

 Szeptember 07. Tanévnyitó ünnepély, Balassagyarmat (Barát) 

 Szeptember 08. Pótfelvételi meghallgatás, Balassagyarmat (Barát) 

 Szeptember 12. Szécsényi Kubinyi F. Múzeum (Palánki) 

 Szeptember 16. Balassagyarmat. Palóc Múzeum (Palánki) 

 Szeptember 20. Részvétel a Ludányhalászi Ált. Isk. ünnepségen (Barát) 
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 Szeptember 22. Szécsény. Művelődési Központ (Palánki) 

 Szeptember 24. Templomszentelő ünnepély, Csitár (Barát) 

 Szeptember 29. Tantestületi értekezlet Balassagyarmat (Barát) 

 Október 03. Zene Világnapi koncert, Balassagyarmat (Barát, Palánki) 

 Október 04. Zene Világnapi koncert, Szécsény (Barát, Palánki) 

 Október 11. Könyvbemutató a szécsényi Könyvtárban (Palánki) 

 Október 26. Növendékhangverseny (Barát) 

 November 05. Jóték. koncert a szécsényi Evangélikus templomban (Palánki) 

 November 11. „30.éves a szécsényi Művelőd. Központ” rendezvény (Palánki) 

 November 12. Fellépés M.Nándorban a Nyugdíjas Egylet ünnepségen (Barát) 

 November 14. Kiállítás megnyitó a Balassagyarmati Könyvtárban (Palánki) 

 November 22. Növendékhangverseny Szécsényben (Barát, Palánki) 

 December 09. Karácsonyi koncert, Nógrád (Barát) 

 December 16. Karácsonyi koncert Bátonyterenyén (Palánki) 

 December 17. Karácsonyi koncert Dejtáron (Palánki) 

 December 22.  Karácsonyi koncert, Balassagyarmat (Barát, Palánki) 

 December 23.  Karácsonyi koncert, Magyarnándor (Barát) 

 Január 22. Szereplés a Jakupcsek G. műsorában, Szécsény (Barát) 

 Január 27. Balassagyarmat. Palóc Múzeum (Palánki) 

 Január 29. Növendékhangverseny Szécsényben (Barát) 

 Február 05. Félévi értekezlet Balassagyarmat (Barát) 

 Február 29. Növendékhangverseny Szécsényben (Barát, Palánki) 

 Február 30. Megyei Fuvolás Találkozó Balassagyarmaton (Palánki) 

 Március 08. Fellépés a szécsényi óvodásoknak (Palánki) 

 Március 21. Szereplés a szécsényi Kubinyi Múzeumban (Palánki) 

 Április 26. Növendékhangverseny Szécsényben (Barát, Palánki) 

 Április 27. Rózsavölgyi Napok. Kórustalálkozón való részvétel (Palánki) 

 Május 06. Jót.hangverseny a szécsényi Evangélikus templomban (Palánki) 

 Május 11. 40. éves a szécsényi Erkel F. Vegyes kar (Palánki) 

 Május 16. Fellépés Szécsényben a Tavaszi Koncerten (Barát, Palánki) 

 Május 19.  Kórustalálkozó Ipolyságon (Palánki) 

 Május 23. Fafúvós vizsga Szécsényben (Barát, Palánki) 



41 
 

 Május 24. Fafúvós vizsga Balassagyarmaton (Barát) 

 Május 25. Fellépés a szécsényi Kubinyi Múzeumban (Palánki) 

 Május 28.  Alapvizsga Szécsényben (Barát, Palánki) 

 Május 30. Tanszaki Koncert Balassagyarmaton (Barát) 

 Június 01. Osztályozó értekezlet Szécsényben (Barát, Palánki) 

 Június 04. Pedagógusnapi ünnepség a B.Gyarmati Megyeházán (Barát) 

 Június 05. Felvételi meghallgatás Szécsényben (Barát, Palánki) 

 Június 06. Felvételi meghallgatás Szécsényben (Barát, Palánki) 

 Június 07. Szereplés a szécsényi Tanévzáró ünnepségen (Barát, Palánki) 

 Június 08.  Tanévzáró ünnepség Balassagyarmaton (Barát) 

 Június 12. Pótfelvételi meghallgatás Szécsényben (Barát, Palánki) 

 Június 15. Ballagás a szécsényi Bárkányi Katol. Iskolában (Palánki) 

 Június 22. Ballagás a Magyarnándori Általános Iskolában (Barát) 

 Június 23. Szereplés a szülők által szervezett év végi rendezvényen (Barát) 

 

Színjátszó tanszak: tanárok – Cs. Szerémi Andrea, Garamvölgyi Andrea 

Színjátszó tanszakunkon idén is a fent említett két kolléga tanít. Mindketten aktívan végezték 

munkájukat. Tanítványaikkal magas létszámban vettek részt zeneiskolai és különböző városi 

rendezvényeken, községi programokon (tanévnyitó, karácsonyi hangverseny, kiállítás 

megnyitó stb.) Garamvölgyi Andrea kolléganő (Andi színjátszósai) a Művelődési Központban, 

míg Cs.Szerémi Andrea tanárnő (Fébé társulat) a Bárkányi Gimnáziumban és a Művelődési 

Központban tartja csoportos és egyéni tanóráit. 

A tanévben a fellépések mellet, valamint a felmenő rendszerű színjátszós versenyre készülés 

mellett nagy hangsúlyt fektettek a tanszakon tanító tanárok a helyzetgyakorlatokra, 

rögtönzésekre és szituációs játékokra. 

A színjáték tagozatra járók száma a csoportban a 2017/2018-as tanév II. félévében Csukáné 

Szerémy Andrea csoportjaiban a kezdeti összlétszámról, azaz 27 főről 28 főre módosult. 

Február hónapban még egy tanuló beiratkozott. 

A tanévben elkezdték a Páncél és púder saját musicaljük, próbáit, melynek szövegírója Cs. 

Szerémy Andrea, a zenéjét pedig Pálmai Krisztián írja. Az egész estés zenés színdarab 

bemutatóját 2018. november végére tervezik.  
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Július 2-tól-6-ig kerül sor Nagybörzsönyben a színjátszó-tábornak, melynek szakmai programja 

a musical próbái lesznek. A 28 színjátszóból 24-en részt vesznek a tábor munkájában. 

Színjátszó tanszak szereplései, eredményei a tanév II. félévében: 

 Február 3.  Farsangi Musical Gála (Garamvölgyi) 

 Március 15. Szécsény. Közös műsor a Palóc Néptáncegyüttessel (Cs.Szerémy) 

 Április 21.  XXVII. Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó megyei  

 minősítő versenye (Arany minősítés) 

 Április 23. Közreműködés a szécsényi Növendékhangversenyen (Cs.Szerémy) 

 Április 24. Hincz Gyula kiállítás megnyitója a szécsényi Kubinyi Múzeumban  

 Április 26. B.gy. Közreműködés a Rózsavölgyi megemlékezésén (Cs.Szerémy) 

 Május 12.  27.Weöres S. Gyermekszínjátszó Találkozó regionális verseny 

 Május 16. Szereplés a Tavaszi Koncerten Szécsényben (Cs.Szerémy) 

 Május 26.  „Együtt Veled” Városi forgatag kicsiknek és nagyoknak 

 Május 27. Nagycsalomja. Szereplés a13-ik Fáyl F. Műv.Iskolai Találkozón 

 Június 4.  Balassagyarmati Tankerületi Központ Pedagógusnapja  

 Június 8-10 27-ik Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó Országos  

 Fesztiválja (Debrecen) - Nógrád megye képviseletében 

 Június 09. Roma Kulturális Találkozó. Nógrádszakál (Cs.Szerémy) 

 Június 19.  XX. Hagyományőrző Dalos Teaház Szécsényben (Cs.Szerémy) 

 Július 02-06. Színjátszó-tábor Nagybörzsönyben 

 

Képzőművészet tanszak: tanár-Bakos Ferenc  

A 2017-2018. tanévet is Bakos Ferenc grafikus,- rajztanár kollégával kezdtük el. Előző évekhez 

hasonlóan ebben a tanévben is rendben zajlottak a tagozaton az eltervezett feladatok 

megvalósításai. A képzőművészet tanszak tanárainak feladata, hogy az odajáró tanulók 

természetről szóló tanulmányaiból kiindulva képesek legyenek képet alkotni grafikai, festészeti 

és mintázási technikákkal, illusztrációs készségük fejlesztését elősegíteni, fantáziavilágukat 

megmozgatni és kreativitásukat fejleszteni. Ezt magas fokon végzi a Bakos tanár úr, aki évről-

évre sikeresen vesz részt a tanítványaival különböző képzőművészeti megmérettetéseken, 

rajzversenyeken, rajzpályázatokon, kiállítás megnyitókon stb. 

Az adott tanévben folyamatosan készültek az alapfokú művészeti iskolák Országos Festészeti 

versenyre, megyei általános iskolai rajzversenyekre. 

Bakos tanár úr az éveken át tartó munkájáért megyei kitüntetésben részesült. 
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Képzőművészet tanszak szereplései, eredményei:  

 November 07. Megyei középiskolai rajzverseny (Szabó B.-I. hely, Polyák V.-II.  

 hely, Sándor V-különdíj. Mindketten továbbjutottak a miskolci  

 regionális rajzversenyre) 

 November 14-17. Őszi Tárlat rendezése. Szécsény 

 Március 16. Országos festészeti döntőben Nagy Abiáta emléklappal végzett 

 Április 10. Megyei Ált.Iskolai rajzverseny döntője: (Zsíros G., Tóth F., 

 Rigó B.-különdíjasok) 

 Május 18. Pueri Fabri Nemzetközi regionális rajzverseny (Farkas B.- 

 Ipolyság polgármestere nagydíja, Szabó B.-II. hely, Erdélyi B.-

  

 III. hely, Petrovics A.-III. helyezet) 

 Május 23. Miskolc. Regionális Középiskolai Rajzverseny (Szabó B. 

  illusztráció - III. hely, Polyák V. csendélet tanulmány - I. hely) 

 Május 26. Filkor Tamás növendék önálló kiállítása a Szabó I. Galériában 

 Május 28. A szécsényi Képzőművészeti tagozat kiállítása a salgótarjáni  

 Uzoni Iskolában 

A 2016-2017 tanévre tervezett célkitűzéseinket sikeresen megvalósítottuk.  

 

7. Vegyes tanszak 

Tanszakvezető Tagok 

Lévárdi Beáta Molnár Ottó 

Bobály Csaba 

Csuka László 

Kissné Csépe Éva 

 

Személyi feltételek: 

A szécsényi billentyűs tanszak tagjai: Csuka László, Lévárdi Beáta, Molnár Ottó, Kisné Csépe 

Éva, Bobály Csaba. 

Gyakornokunk, Molnár Ottó idén, 2016. november 25-i határidővel adta be portfólióját, 

melynek elkészítésében kollegáimmal együtt sok segítséget adtunk neki. Kollegánk, 2017. 

május 23-án tette gyakornoki minősítő vizsgát. 

A munkaközösség vezetője: Lévárdi Beáta. 
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Tárgyi feltételek:  

A pár évvel ezelőtt kapott kamaratermi zongora megléte nagy előrelépést jelentett egész 

közösségünk számára. Ideális fellépést teremt e hangszer a növendékhangversenyek, a tanári 

hangversenyek és a vendégművészek koncertjeinek lebonyolításához. 

E tanév különleges tagintézményünknek, mert ebben a tanévben ünnepli iskolánk 40. 

évfordulóját, melyet kiállítással és koncerttel ünnepeltünk novemberben. 

2016. szeptember 2.. A zongora tanszak tanárainak megbeszélése történt. 

   Témája: A 2016 / 2017-es tanév I. félévének eseményei, versenyei,  

                             vizsgái, rendezvényei  

2016. szept. 9-11. Kárpátalján vendégszerepelt a FELTISZÁN, a Magyarok 

Világtalálkozóján az Erkel Ferenc Vegyeskarral több zongorista 

növendék és zongoratanár is. 

2016. október 5. Zenei Világnapi Hangversenyen tanárok és zongorista növendékek, 

Szécsény Város Gyermekkar és az Erkel Ferenc Vegyeskar közös 

fellépése. 

2016. november 21. A 40 éves fennállását ünneplő Szécsényi Tagintézményünk ünneplése egy 

Gálaműsorral. (Szécsény Város Gyermekkara, gitár-együttes, 

zongoristák, zongora-nyolckezes) 

2016. november 23. Fenyő Gusztáv zongoraművész hangversenye. 

2016. november 30. A Zeneakadémia Solti termében Kanyó Andrással közös 

kamaracsoportunk ( Nagy Renáta-fuvola, Pap Boglárka-fuvola, Pap 

Luca- zongora) szerepelt, akik a székesfehérvári XIII. Országos Alba 

Regia Kamarazenei versenyen I. helyezést értek el.  

2016. december 17. A szécsényi Karácsonyi hangversenyen Szécsény Város 

Gyermekkarának, zongorista növendékeinknek (zongora-nyolckezes) és 

tanárainknak fellépése. 

2017.január 16.  A zongorista növendékek félévi meghallgatása (2 darabbal: 1 etűddel és 

1 szabadon választott darabbal) 

2017.január 20. A 2016/2017-es tanév I. félévének zárása 

2017. január 23.  A zongora, szolfézs tanárok közös megbeszélése, az I. félév 

eredményeinek, tapasztalatainak összegzése 

2017. január 23-27.  Az új bizonyítványok kiosztása 

2017. január 28. Újévköszöntő Hangversenyen való szereplése Szécsény Város 

Gyermekkarának, zongorista növendékeknek és tanároknak a szécsényi 

Kubinyi Ferenc Múzeumban. 

2017. február 8. Lévárdi Beáta és Molnár Ottó növendékeinek hangversenye 

2017. február 15.  Csuka László tanár Úr növendékeinek hangversenye  
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Az RMAMI Rajeczky Benjamin Tagintézményének 

2017/2018 tanév beszámolója 

 

   Tagintézményünk a térség meghatározó művészetoktatási és kulturális intézménye. 

Feladatunk a művészeti képességek kibontakoztatása, a művészi tehetségek fejlesztése,  igény 

esetén felkészítjük tanulóinkat a szakirányú továbbtanulásra. A jogszabályokban 

megfogalmazott feladatainkon túl, felvállaljuk a hagyományos értékek ápolását, és széleskörű 

terjesztését. Rendszeres szereplői vagyunk városunk és a környező települések 

rendezvényeinek, fesztiváljainak, versenyeinek. Növendékeink rendszeres szereplői országos, 

regionális, megyei versenyeknek, fesztiváloknak. Ebben az évben külföldi vendégszereplésen 

vettek részt tanulóink. 

Alkalmazotti létszámunk 2017. szeptemberében 16 fő. 

 főállású dolgozók 

Az intézményben dolgozó összes főállású foglalkoztatott száma: 11 fő.  

 

Ebből 

- a pedagógusok létszáma 9 fő  

- a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma: 2 fő.  

   (teljes munkaidőben foglalkoztatott iskolatitkár, takarító-portás) 

 

Pedagógusaink, és az általuk tanított tantárgyak, ellátott további feladatok, funkciók: 

Pedagógus 

neve 

Vezető 

beosztás 
Tanított tantárgyak  

Foglalkozások 

tartása 

Egyéb 

feladatok, 

funkciók* 

Brunda 

Gergely 

 

 Orgona, zongora, 

korrepetíció 

  

Fekete Klaudia Tanszakvezető Szolfézs,  gordonka zenekar  

Gáspár Éva  Fuvola, furulya kamarazene  

Illés Eszter  Szolfézs, zongora, 

korrepetíció 

  

Kanyóné Alapi 

Anna 

 Szolfézs kórus  

Mile Mária  Magánének,furulya kamarazene  
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 szolfézs 

Oraveczné 

Orsó Erzsébet 

 

 Hegedű Kamarazene, 

zenekar 

 

Sturmann 

Jenőné 

 

 Népi hegedű, 

furulya 

kamarazene  

Tóth Tamás   

 

Tagintézmény-

vezető 

Trombita, 

szintetizátor  

  

Intézményben a művészeti szakmai tantárgyakat oktató pedagógusnak a művészeti 

tárgynak megfelelő szakirányú tanári vagy művész végzettségűeknek kell lenniük. E 

követelményeknek a vonatkozó tanévben is eleget teszünk 

Nem főállású dolgozók: 

Intézményünkben  részmunkaidőben Barát Vitalina és Tóth Péter (tanszakvezető) látja el a 

feladatokat.  

Óraadóink: Torják Vilmosné( zongora oktatás),  

          Volek Krisztina( képzőművészet oktatás), 

          Kismarjai Lilla (gitár oktatás),  

                    

Növendék létszámunk: 184 tanuló 

Értekezletek: 

Augusztus 24. Alakuló tantestületi értekezlet 

Balassagyarmaton 

Augusztus 29. Alakuló tantestületi értekezlet Pásztón 

Augusztus 31. Intézményvezető helyettes véleményezés 

Szeptember 5. Tantestületi értekezlet Balassagyarmat 

Szeptember 29. Intézményvezető helyettes választás 

December 19. Tantestületi értekezlet Pásztó 

2018. február 5. Értekezlet Balassagyarmat 

február 20. Tantestületi értekezlet Pásztó 

Március 21 Értekezlet Balassagyarmat 

Május 3. Tantestületi értekezlet Pásztó 
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Programjaink,versenyek, hangversenyek: 

2017. szeptember 01. Eleget tettünk a Mikszáth Kálmán gimnázium felkérésének, hangszer 

bemutatót tartottunk növendékeink és tanáraink részvételével.(Tóth Péter, Gáspár Éva, Mile 

Mária, Brunda Gergely, Oraveczné Orsó Erzsébet, Sturmann Jenőné, Fekete Klaudia , Tóth 

Tamás) 

2017. szeptember 2. Népzene tanszakos tanulóink szerepeltek Sturmann Jenőné kollégám 

vezetésével (Rajeczky Szimpatikusok együttes, Zsobada Banda-Berák Zenekar) VII. Vál 

Völgyi Vigaszságok/ Muzsla Néptáncegyüttes kisérete/ 

2017. szeptember 6-11 Népzene tanszakos tanulóink szerepeltek Sturmann Jenőné kollégám 

vezetésével (Rajeczky Szimpatikusok együttes)Törökországban a Sarköy Fesztiválon vettek 

részt nagy sikerrel. 

2017.szeptember 6.7. Pótbeiratkozás tartottunk, néhány növendék a júniusi beiratkozáson nem 

tudott részt venni, ez alkalommal pótolták ezt. A júniusi beiratkozáson jelenlegi létszámunk 

80%-a részt vett. 

2017. szeptember 11. Első tanítási napunk, órarend szerinti tanítás megkezdése. 

2017. szeptember 16. Népzene tanszakos tanulóink szerepeltek Sturmann Jenőné kollégám 

vezetésével (Rajeczky Szimpatikusok együttes, Zsobada Banda-Berák Zenekar) az 

ipolypásztói szüreten. 

2017. szeptember 23. Pásztó városa adott otthont a XI. Nógrádi Megyenapnak. Iskolánk 

növendékei, tanárai, kisebb és nagyobb együttesei sikeresen szerepeltek az eseményen. A 

felkészítésben az iskola teljes tanári kara vett részt. 

2017. szeptember 30. Népzene tanszakos tanulóink szerepeltek Sturmann Jenőné kollégám 

vezetésével (Rajeczky Szimpatikusok együttes, Zsobada Banda-Berák Zenekar) 

Bátonyterenyén a szüreti mulatságon. 

2017. október 15. Népzene tanszakos tanulóink szerepeltek Sturmann Jenőné kollégám 

vezetésével (Rajeczky Szimpatikusok együttes, Zsobada Banda-Berák Zenekar)  

Népek Tánca –Népek Zenéje elődöntőjén Balassagyarmaton. 

2017. október 20. Népzene tanszakos tanulóink szerepeltek Sturmann Jenőné kollégám 

vezetésével (Berák Zenekar) a MAGYAR RÁDIÓ STÚDIÓJÁBAN, ahol felvétel készült. 

2017. október 28-30 Rajeczky Benjamin Népzenei tábor Forráskúton.   

2017. november 16. Iskolánk névadójának születésnapját minden évben megünnepeljük. 

Ebben a tanévben is koszorúzás, majd az azt követő szentmise, majd hangverseny keretein belül 

emlékeztünk. A hangversenyen szerepeltek : Gáspár Éva fuvola, , Tóth Péter fagott, Brunda 

Gergely orgona, Torják Vilmosné zongora, Fekete Klaudia cselló, Győri Mile Mária ének, , 

Tóth Tamás trombita, Kanyóné Alapi Anna kórus. Üde színfolt volt iskolánk vonószenekarának 

szereplése. 

2017. november 18. Szécsényi Zsófia Népzene szakos tanulónk ARANY PÁVA 

minősítést vett át Debrecenben. 

2017. november 30.  Tudománytörténeti vándorkiállítás megnyitója Pásztón. Népzene 

tanszakos tanulóink szerepeltek Sturmann Jenőné kollégám vezetésével. 
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2017. december 13. Jobbágyiban a templomban Adventi Hangversenyt adtak népzene 

tanszakos tanulóink Sturmann Jenőné kollégám vezetésével (Rajeczky Szimpatikusok 

együttes, Zsobada Banda-Berák Zenekar). 

2017. december 14-én Iskolánk vonós zenekara sikerrel szerepelt a bujáki katolikus 

templomban. A hangversenyt nagy figyelem kísérte  a templom megtelt. Felkészítő tanár: 

Fekete Klaudia, Oraveczné Orsó Erzsébet. 

2017. december15-17 Népek Tánca –Népek Zenéje döntő Harkányban. KIEMELT ARANY 

MINŐSÍTÉS. Népzene tanszakos tanulóink  Sturmann Jenőné kollégám vezetésével 

(Rajeczky Szimpatikusok együttes, Zsobada Banda-Berák Zenekar). 

2017. december 19. Pásztón az evangélikus templomban adventi hangversenyen népzene 

tanszakos tanulóink szerepeltek Sturmann Jenőné kollégám vezetésével (Rajeczky 

Szimpatikusok együttes, Zsobada Banda-Berák Zenekar,). 

2017. december 20. Adventi Hangversenyünk hagyományosan a Zsigmond Király Általános 

Iskola aulájában került megrendezésre. A sokszereplős színes műsort több mint 150 szülő 

hozzátartozó kisérte figyelemmel.  

2017. december 19-20 IX. Hatvani Országos Barokk Fesztiválon  2 növendékünk képviselte 

iskolánkat Kelemen Inez hegedű, , Szécsényi István Balázs trombita. Felkészítők voltak  

Oraveczné Orsó Erzsébet, Tóth Tamás, zongorán kisért Brunda Gergely. Kelemen Inez  

I. helyezést ért el. 

2017. december 20. Advent Zagyvaszántón. Népzene tanszakos tanulóink Sturmann Jenőné 

kollégám vezetésével (Rajeczky Szimpatikusok együttes, Zsobada Banda-Berák Zenekar) 

szerepeltek. 

2017. december 22-én Balassagyarmaton a filharmónia bérleti hangversenyén közreműködött 

iskolánk vonós zenekara. Felkészítő tanár: Fekete Klaudia, Oraveczné Orsó Erzsébet. 

2017. december 30. VIII. Nógrád Megyei Zeneiskolások Fuvolaversenyén Dobrocsi Panka 

Rebeka II. díjat kapott. Felkészítő tanára: Gáspár Éva. zongorán kisért Grunda Gergely. 

2017. december-január Tanszaki hangversenyeink a zeneiskola nagytermében zajlottak. 

2018. január 22-26-ig félévi meghallgatást tartottunk.  

2018. 02.14. IX. Jeney Zoltán Országos Fuvolaverseny Válogatóján Dobrocsi Panka Rebeka 

vett részt. Felkészítő tanára Gáspár Éva, zongorán kisért Brunda Gergely. 

2018.március 7. Nógrád Megyei Zongorista Növendékek találkozója került megrendezésre, 

Végh Barbara nívódíjban részesült. Tari Máté dicsérő oklevelet vehetett át. Felkészítő tanáruk 

Barát Vitalina és Kanyóné Alapi Anna volt. 

2018. március 27. Az évek óta hagyománnyá vált Tavaszi Könnyűzenei Hangversenyt 

szerveztük meg. A könnyed zene hallgatására jelentős igény van, a zeneiskola nagyterme 

ismételten kicsinek bizonyult. Szereplők voltak: Fekete Klaudia, Tari Eszter, Győri Mile Mária, 

Gáspár Éva, Tóth Péter, Torják Vilmosné, Tóth Tamás, Sturmann Jenőné, Oraveczné Orsó 

Erzsébet, Brunda Gergely, Rajeczky szimpatikusok. 

2018.04.2-5 Népzene szakos tanulóink Piliscsabán mesterkurzuson vettek részt. Felkészítő 

tanáruk Sturmann Jenőné. 
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2018.04.16.Népzene szakos tanulóink Tatán a tehetségek konferenciáján szerepeltek. 

Felkészítő tanáruk Sturmann Jenőné. 

2018.04.21.Népzene szakos tanulóink a Műszaki Egyetem kiállítás megnyitóján szerepeltek. 

Felkészítő tanáruk: Sturmann Jenőné. 

2018. május 14. Salgótarjánban a József Attila Művelődési Központban a salgótarjáni 

zeneiskola vonószenekarával közösen szerepeltek növendékeink. A teltházas koncerten nagy 

sikert arattak. Felkészítő tanár: Fekete Klaudia, Oraveczné Orsó Erzsébet 

2018.05.16.Népzene szakos tanulóink a Tiszán Innen Dunántúl népzenei versenyen 

Nagykovácsiban szerepeltek. Felkészítő tanáruk Sturmann Jenőné. 

2018. május 18. A két évente sorra kerülő Nógrád Megyei Rajeczky Benjamin 

Népdaléneklési Versenyre  a pásztói múzeum épületében került sor. A közel 70 versenyző a 

megye általános, közép és művészetoktatási intézményéből nevezett.  

A zsűri tagjai: 

Németh István, a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének tudományos 

munkatársa. 

Bartus László, a pásztói zeneiskola első igazgatója, zenetanár, a verseny alapítója. 

Vakler Anna, népdalénekes, egyetemi tanár, népzene kutató, a Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Egyetem Népzenei Tanszékének tanára. 

A zsűri elnöke Vakler Anna volt. 7 növendékünk ért el helyezést. Felkészítő tanárok: 

Sturmann Jenőné, Fekete Klaudia, Kanyóné Alapi Anna, 

2018. május 25-én régi hagyományt keltettünk életre azzal, hogy év végi 

növendékhangversenyt szerveztünk a Zsigmond Király Általános Iskola aulájában. A 

rendezvény különlegessége az volt, hogy a Salgótarjáni Váczi Gyula Művészeti Iskola 

vonószenekarával kiegészülve játszott iskolánk vonószenekara. A koncerten növendékeink 

közel 50%-a szerepelt. Több mint 150 szülő hozzátartozó hallgatta meg a hangversenyt. 

2018. május- június Tanszaki hangversenyeink a zeneiskola nagytermében zajlottak. 

2018. május 28-június 5-ig év végi meghallgatásokat tartottunk. A növendékek felkészülten 

jelentek meg.  

2018. május 30-31. Művészeti alapvizsgát szerveztünk. Összesen 17 tanuló jelentkezett,3 fő 

nem jelent meg, 4 fő szolfézsból és főtárgyból, 6 fő csak főtárgyból, 8 fő szolfézs tárgyból. 

Minden megjelent sikeres vizsgát tett. 

2018. június és 5. június 12. Pásztó város óvodáiban általános iskoláiban, Szurdokpüspöki 

Általános Iskolában tartottunk élőzenei bemutatókat. Ezeken az alkalmakon összességében 

több száz iskolás növendéknek hívtuk fel a figyelmét a zenetanulás fontosságára, és a 

lehetőségre a pásztói zeneiskolában. 

2018. június 9. A megyeszékhelyen a városháza előtti téren a Salgótarjáni Váczi Gyula 

Művészeti Iskola vonószenekara és iskolánk vonószenekara közösen térzenét adott a több száz 

érdeklődő előtt. Felkészítő tanár: Fekete Klaudia, Oraveczné Orsó Erzsébet 

2018. 08. 5-11.Népzene szakos tanulóink Vajdaszentiványon Népzenei táborban lesznek. 

Felkészítő tanáruk Sturmann Jenőné. 
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2018. 08.23-26.Népzene szakos tanulóink Rajeczky Benjamin Népzenei Táborban vesznek 

részt Mátrakeresztesen. Felkészítő tanáruk Sturmann Jenőné. 

Tanévzáró Ünnepségünk június 12-én került megrendezésre, június 13.14.15-én felvételi és 

beiratkozás zajlik iskolánkban. 

Szécsényi István Balázs felvételt nyer a Budapesti Bartók Béla Zeneművészeti 

Gimnáziumba. Felkészítő tanárok: Tóth Tamás (trombita főtárgy), Kanyóné Alapi Anna 

(szolfézs) zongorán kisért Brunda Gergely. 

Tárgyi feltételeink: 

Folyamatosan romlanak annak ellenére, hogy ebben az évben is sikerült néhány hangszert 

javíttatni, néhány tartozékot, alkatrészt vásárolni. A feltételek javításához több rendelkezésre 

álló forrásra lenne szükségünk. Zongoráink hangolása megoldott volt az első félévben. 

Informatikai eszközeink közül 2 db asztali számítógép működik, ezek több mint 10 évesek 

win.xp is hiányosan megy rajtuk. 

Elavult nem működő eszközeink selejtezésre kerültek. Elszállításra került az elektronikus 

hulladék, a törött bútorok még a pincében vannak, elszállítása időszerű lenne. 

A földszinten szivárgott a szennyvíz az emeleti wc-ből, illetve a földszinti női wc-ből. A hiba 

elhárításra került, ezúton is köszönjük az intézkedést!  

A földszinti női wc teljes helyreállítását a II. félévben szeretnénk megoldani. 

A földszinten egyre erősebben nedvesedik a fal hullik a festék és a vakolat.  

Az iskola belső festése időszerű, a többi helység is nagyon rossz állapotban van, falfestésre, és 

az ajtók festésére van szükség. Az ajtók nem csukódnak. 

Az emeleten néhány ablak életveszélyes, a korhadás miatt az utcán közlekedő gyalogosok 

fejére eshet. 

Az emeleti burkolatok balesetveszélyesek, cserére szorulnak.  

A fűtési rendszer fél évszázados, csöpög és nem hatékony. A földszint 2. teremben nincs fűtés, 

a rendszer eldugult!!! 

A világító testek elavultak, tűzveszélyesek, szakember írásos szakvéleménye alapján is. 

Az épület műszaki állapotának javítása sürgős feladat. 

A kiválóan végzett pedagógiai-szakmai munka elismerésére nincs lehetőség. 

A munkatervünkben megfogalmazott terveinket megvalósítottuk. A hatályos jogszabályoknak 

illetve pedagógiai programunknak megfelelően végeztük munkánkat. 

  A 2017/18 tanév térítési díjait maradéktalanul határidőre beszedtük. 
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8. Vegyes tanszak 

Tanszakvezető Tagok 

Tóth Péter Barát Vitalina 

Brunda Gergely 

Gáspár Éva 

Tóth Tamás 

Győri-Mile Mária 

Torják Vilmosné 

 

1. Tárgyi feltételek 

A tanszak 2017/2018-as tanév első féléves munkáját az intézményi pedagógiai programban 

leírtak szerint végezte el. Fontos feladat a növendékek szereplésre való folyamatos felkészítése. 

Intézményen kívüli rendezvényekre való felkészítésük.  

2. Személyi feltételek 

a) Főállású dolgozók 

A 2017/2018es tanévben tanszakunk három óraadó tanára ebben a tanévben már nem folytatta 

munkáját intézményünkben. Konkoly Thege Réka, Buda Adrienn és Kerekes Gábor helyett 

Gáspár Éva teljes munkaidőben lett iskolánk tanára.  A fuvolista növendékek tanítását a 

továbbiakban ő látta el. 

Pedagógusaink, és az általuk tanított tantárgyak, ellátott további feladatok, funkciók: 

Pedagógus neve 

Magasabb  

vezető/vezető 

beosztás 

Tanított 

tantárgyak és osztályok 

Egyéb feladatok, 

funkciók* 

Brunda Gergely  Orgona,zongora  

Gáspár Éva  Fuvola,furulya  

Mile Mária  magánének,furulya  

Tóth Tamás 

Tagintézmény-

vezető 

Trombita, szintetizátor, 

furulya 

 

Kanyóné Alapi Anna  Zongora  

Illés Eszter  Zongora  
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b) Nem főállású dolgozók 

Tanszakunkon a főállású foglalkoztatás mellett:  

- részmunkaidőben dolgozik: 2 fő,  

Pedagógus neve 

Magasabb  

vezető/vezető 

beosztás 

Tanított 

tantárgyak és osztályok 

Egyéb feladatok, 

funkciók* 

Barát Vitalina  Zongora  

Tóth Péter Tanszakvezető Fuvola, furulya  

- óraadóként közreműködik: 1 fő,  

Pedagógus neve 

Magasabb  

vezető/vezető 

beosztás 

Tanított 

tantárgyak és osztályok 

Egyéb feladatok, 

funkciók* 

Torják Vilmosné  Zongora  

 

3. Tanulmányi és egyéb versenyek 

3.1. Tanulmányi versenyek 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott alapfokú 

művészeti iskolák számára meghirdetett tanulmányi versenyek közül a 2017/2018-as tanévben 

Gáspár Éva tanárnő növendéke, Dobrocsi Panka Rebeka vett részt a IX. Jeney Zoltán Országos 

Fuvolaverseny területi válogatóján. 

3.2. Egyéb tanulmányi, illetve nem tanulmányi versenyek 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott alapfokú 

művészeti iskolák számára meghirdetett tanulmányi versenyeken túl a Kocsis Albert 

Zeneiskola és a Corelli-60 Alapítvány által megrendezett VIII. Hatvani Országos Zeneiskolai 

Barokk Fesztivál szerepelt növendék a tanszakról. Széchenyi István Balázst Tóth Tamás 

készítette fel, kik színvonalas szereplést követően emléklapban részesültek. A Nógrád Megyei 

Zongorista Növendékek Találkozóján Vígh Barbara nívódíjban, Tari Máté pedig dicséretben 

részeszült. Nógrád Megyei Fuvolaversenyen Gáspár Éva tanárnő növendéke, Dobrocsi Panka 

II. helyezést ért el.  

4. Meghallgatások, tanszaki koncertek, egyéb események 

A tanulóknak január 22-26-ig szerveztünk félévi meghallgatásokat, illetve május 28-tól június 

5-ig év végi vizsgákat. Az első félévben elért tanulmányi eredményekről szóló értesítést február 

2-ig kapták kézhez a tanulók, az év végi bizonyítványt pedig június 12-én egy tanévzáró 

ünnepség keretében.  

A féléves meghallgatások és év végi vizsgák rendben lezajlottak. A tanulók meghallgatását 

követően a tanárok közösen kiértékelték és átbeszélték a hallottakat, és tapasztalatot cseréltek.  
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2018 május 30-án került sor a hangszerből alapvizsgázni kívánt tanulók meghallgatására. Ezen 

a napon A tagozaton 7 növendék, B tagozaton 1 növendék jelent meg, és tett sikeres vizsgát. 

Az tanév során a szokások szerinti formában zajlottak a tanszaki hangversenyen való 

szereplései a növendékeknek. Az eddig bevált módon minden tanár önálló tanszaki 

hangversenyen az összes növendék szerepeltetésével készítette el a szülők és érdeklődők 

számára színes műsorát a tanév során kettő alkalommal. Ebben az évben a szokásos tanszaki 

hangversenyeken túl megrendezésre kerül 2018 május 25-én egy nagynövendék hangverseny, 

melynek helyet a Zsigmond Király Altalános Iskola aulája adott. Ezen a koncerten minden tanár 

két-három legügyesebb növendéke szerepel. A koncert színvonalas és tartalmas volt. 

A tanszaki hangversenyeken túl növendékek színesítettek tudásukkal általános iskolai 

programokat, városi eseményeket, zeneiskolai karácsonyi koncertet. A tanszak tanárai 

játékukkal szintén szerves részét képezték különböző eseményeknek, intézményi 

hangversenynek. 

A tanszakunk tanárainak az alábbi időpontokban jelentek meg növendékeik féléves 

meghallgatáson, év végi vizsgán és tanszaki hangversenyen: 

tanár – hangszer tanszaki koncert féléves meghallgatás 

Tóth Tamás – trombita 2018 január 17 2018 január 22 

 2018 május 23 2018 május 29 

Mile Mária – furulya, magánének 2018 január 15/22 2018 január 24 

 2018 május 16 2018 május 30 

Gáspár Éva – fuvola, furulya, klarinét 2018 január 18 2018 január 24 

 2018 május 17 2018 május 29 

Tóth Péter – furulya 2018 január 10 2018 január 24 

 2018 május 23 2018 május 29 

Brunda Gergely – zongora 2018 január 17 2018 január 25 

 2018 május 9 2018 június 01 

Torják Vilmosné – zongora 2018 január 15 2018 január 25 

 2018 május 16 2018 június 04 

Kanyóné Alapi Anna – zongora 2018 január 08 2018 január 25 

 2018 május 22 2018 június 01 

Illés Eszter – zongora, szintetizátor 218 január 16 2018 január 25 

 2018 május 08 2018 június 01 

Barát Vitalina – zongora 2018 január 18 2018 január 25 

 2018 május 24 2018 június 01 

Ebben a tanévben iskolánkból egy növendék jelentkezett zeneművészeti középiskolai 

felvételire. Tóth Tamás növendéke, Szécsényi István Balázs, trombitás növendék mindhárom 

budapesti zeneművészeti szakközépiskolába felvételt nyert, s ezek közül a Bartók Béla 

Zeneművészeti Szakközépiskolát és Gimnáziumot választotta továbbtanulása folytatására. 
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4. A pedagógiai programból fakadó feladatok összegzése 

 (növendékhangversenyek, meghallgatások, vizsgák, időpontok) 

Rendezvény, program megnevezése A program időpontja 

Alakuló tantestületi értekezlet (Bgy) 2017.08.24 

Alakuló tantestületi értekezlet (Pásztó) 2017.08.29 

Igazgató helyettes választás 2017.08.31 

Mikszáth Kálmán Gimnázium élőzene 2017.09.01 

Értekezlet (Balassagyarmat) 2017.09.05 

Pótbeiratkozás 2017.09.06-07 

Órabeosztás 2017.09.08 

Órarend szerinti tanítás 2017.09.11 

Megyenap 2017.09.23 

Őszi szünet 2017.10.28-2017.11.04 

Rajeczky Benjamin születésének évfordulója 2017.11.09 

Tanszaki hangversenyek 2017.12.01-2018.01.26 

Adventi hangverseny 2017.12.21 

Téli szünet 2017.12.27-2018.01.02 

Félévi meghallgatás 2018.01.22-2018.01.26 

Félévi bizonyítvány kiosztása 2018.01.02.02 

Tavaszi könnyűzenei hangverseny 2018.03.27 

Tavaszi szünet 2018.03.29-2018.04.03 

Tanszaki hangversenyek 2018.04.30-tól 

Élőzenei bemutatók 2018.05.17-től 

Népdaléneklési verseny 2018.05.08 

Nagynövendék hangverseny 2018.05.25 

Év végi vizsgák 2018.05.28-2018.06.05 

Törzskönyv és bizonyítvány írás 2018.06.06-2018.06.08 

Tanévzáró ünnepség 2018.06.12 

Beiratkozás és felvételi 2018.06.13-2018.06.15 
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9. Vegyes tanszak 

 
Tanszakvezető Tagok 

Fekete Klaudia Illés Eszter 

Sturmann Jenőné 

Kanyóné Alapi Anna 

Oraveczné Orsó Erzsébet 

Kismarjai Lilla 

Volek Krisztina 

 

   Tagintézményünk a térség meghatározó művészetoktatási és kulturális intézménye. Az 

alapfokú művészeti iskola feladata, hogy zenekedvelő, hangversenyre szívesen járó felnőtteket 

neveljen, fejlessze a művészi tehetségeket, kibontakoztassa a művészi képességeket, igény 

esetén felkészítsen szakirányú továbbtanulásra. A jogszabályokban megfogalmazott 

feladatainkon túl, felvállaljuk a hagyományos értékek ápolását, és széleskörű terjesztését. 

Rendszeres szereplői vagyunk városunk és a környező települések rendezvényeinek, 

fesztiváljainak, versenyeinek. Növendékeink rendszeres szereplői országos, regionális, megyei 

versenyeknek  és fesztiváloknak.  

A 2017/2018. tanévben a tanítás az iskola pedagógiai programja szerint történt. 

Tárgyi feltételek 

A tanszak hangszereinek állapota némileg kedvezőbb lett. Néhány hangszerünk javításra került, 

vonókat és húrkészleteket kaptunk. Hangszerparkunk továbbra is felújításra szorul. Ugyancsak 

problémát okoz a növendékek korának megfelelő méretű hangszerek biztosítása, mely új 

hangszerek vásárlásával lenne megoldható.  

Pedagógusaink, és az általuk tanított tantárgyak, ellátott további feladatok, funkciók: 

Pedagógus neve 

Magasabb  

vezető/vezető 

beosztás 

Tanított 

tantárgyak és osztályok 

Egyéb 

feladatok, 

funkciók* 

Kismarjai Lilla  gitár  

Sturmann Jenőné  Népi hegedű,népi bőgő,népi 

brácsa 

 

Fekete Klaudia tanszakvezető Gordonka,szolfézs,zenekar  

Oraveczné Orsó 

Erzsébet 

 Hegedű,brácsa, kamarazene  

Kanyóné Alapi Anna  Zongora,szolfézs  

Illés Eszter  Zongora,szolfézs,korrepetíció  
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Programjaink, versenyek, hangversenyek: 

 

2017. szeptember 1. Eleget tettünk a Mikszáth Kálmán Líceum felkérésének, hangszer 

bemutatót tartottunk növendékeink és tanáraink részvételével. 

2017. szeptember 23. Tanáraink és növendékeink színvonalasan szerepeltek a Pásztón 

megrendezett Megyenapon. A műsorban iskolánk vonós zenekara is szerepelt. 

2017 . november 16. Iskolánk névadójának születésnapját minden évben megünnepeljük. 

Ebben a tanévben is koszorúzás, az azt követő szentmise, majd hangverseny keretein belül 

emlékeztünk. A hangversenyen tanáraink mellett kamarakórusunk és vonószenekarunk 

szerepelt. 

2017. december 14. Iskolánk vonószenekara önálló hangversenyt adott Bujákon, a katolikus 

templomban. 

2017. december 19-20 A IX. Hatvani Országos Barokk Fesztiválon tanszakunkat hegedűs 

növendékünk Kelemen Inez képviselte, aki I. helyezést ért el. Felkészítő tanára Oraveczné Orsó 

Erzsébet munkáját oklevéllel jutalmazták. 

2017. december 21. Adventi Hangversenyünk hagyományosan a Zsigmond Király Általános 

Iskola aulájában került megrendezésre. A sokszereplős színes műsort több mint 150 szülő 

hozzátartozó kisérte figyelemmel.  

2017. december 22. Tagintézményünket vonószenekarunk képviselte Balassagyarmaton, a 

karácsonyi hangversenyen. 

2017. december-január Tanszaki hangversenyeinken a növendékek felkészülten, kamara 

produkciókkal színesítve szerepeltek. A hangversenyt követően szülői értekezleten 

tájékoztattuk a szülőket az aktuális eseményekről. 

2018.  március 2-4. Sturmann Jenőné Piliscsabán nemzetközi Mesterkurzuson vett részt 

növendékeivel. 

2018. március 27. Élménydús tavaszi hangversenyt adtunk iskolánk tanulóinak. Szereplő 

tanárok: Oraveczné Orsó Erzsébet , Sturmann Jenőné, Fekete Klaudia  

2018. március 28. Sturmann Jenőné növendékeinek  bemutatkozó koncertje  Tatán: „Az érték 

a  mérték”  Hungarikum Szövetség konferenciáján. 

2018. április 18. ”Húsvétolás Kicsikkel„ Sturmann Jenőné növendékeinek szereplése 

Zagyvaszántón. 

Az általános iskolában anyák napi ünnepségeken szerepeltek növendékeink. 

2018. május 14. Vonószenekarunk  a Váczi Gyula Művészeti Iskola vonószenekarával közösen 

szerepelt Salgótarjánban a József Attila Művelődési Házban megrendezett Művészeti Gálán.  

2018. május 18. A tagintézményünk által szervezett XIII. Nógrád Megyei Rajeczky Benjamin 

Népdaléneklési Versenyen 79 tanuló vett részt a megye iskoláiból. Nagy Janka Kata, Chen 

Meijuan, Fodor Emma, Molnár Mandula Éva, Nagy Janka, Kórós László, Nagy Hanna 

növendékeink helyezéseket értek el. Felkészítő tanáraink: Fekete Klaudia, Kanyóné Alapi 

Anna, Sturmann Jenőné. 
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2018. május 25. Zeneiskolánk „Nagy növendékhangverseny „ címmel koncertet szervezett a 

Zsigmond Király Általános Iskola aulájában. A több mint két órás hangversenyen 

bemutatkozhattak iskolánk növendékei színvonalas műsorszámaikkal. Külön öröm a 

vonószenekar számára, hogy sikerült közös koncertet adni a Váczi Gyula Művészeti Iskola 

vonószenekarával. A  koncert másik különlegessége volt az, hogy szolfézs csoportjaink egy 

része is megmutathatta tudását. Az előképzős csoportok és a második oszályos növendékekből 

alakult kórus is énekelt. Felkészítő tanárok: Fekete Klaudia, Oraveczné Orsó Erzsébet, Kanyóné 

Alapi Anna, Illés Eszter, Sturmann Jenőné.  

2018. június 9. Vonószenekarunk Salgótarjánban a Városháza előtti téren tartott rendezvényen 

lépett fel. 

 

A tanszaki hangversenyek és meghallgatások rendben lezajlottak. A tanárok közösen 

kiértékelték és átbeszélték a hallottakat, és tapasztalatot cseréltek. 

tanár – hangszer tanszaki koncertek  Meghallgatások 

Fekete Klaudia – gordonka, szolfézs 2018. január 16. 2018 január 22. 

 2018. május 8. 2018.május 28. 

Illés Eszter – zongora, szolfézs 2018. január 16. 2018. január 25. 

 2018. május 8. 2018. június 1. 

Kanyóné Alapi Anna – zongora, szolfézs 2018 január 8. 2018 január 25. 

 2018.május 22. 2018.június 1. 

Kismarjai Lilla – gitár 2018 január 22. 2018. január 22. 

 2018. május 14.                  2018. május 28. 

Oraveczné Orsó Erzsébet – hegedű 2018. január 19.                   2018. január 23. 

 2018. május 11.                   2018 . június 5. 

   

Sturmann Jenőné – népzene 2018. január 12. 2018. január 23. 

  2018.június 5. 

 

A hangszerbemutatók sem maradtak el. A környező általános iskolákban és óvodákban élő 

zenei hangszerbemutatókat tartottunk. 

Az idei tanévben 17 növendékünk tett művészeti alapvizsgát. Szécsényi István Balázs B 

tagozaton vizsgázott hangszerből és szolfézsból egyaránt.  

Népzene tanszakunk ebben az évben is számos fellépéssel gazdagította iskolánk hírnevét. 

Október 15-én a Népek Tánca Népek Zenéje elődöntőjén vettek részt Balassagyarmaton, 

továbbjutottak az országos döntőbe. A harkányi döntőn december 15-17-én Kiemelt Arany 

minősítést kaptak. Sturmann Jenőné készítette fel a tanulókat. 

Vonószenekarunk ebben a tanévben nagy fejlődést mutatott, mind az elvégzett anyag, mind 

pedig a fellépések tekintetében. Felkészítő tanárok Oraveczné Orsó Erzsébet és Fekete Klaudia. 

A munkatervünkben megfogalmazott terveinket megvalósítottuk. A hatályos jogszabályoknak 

illetve pedagógiai programunknak megfelelően végeztük munkánkat. Eredményes és 

mozgalmas évet zártunk, kollégáim áldozatos munkájának köszönhetően. 
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Érsekvadkert 

A tanév induló létszáma 16 fő. Balassagyarmat: 4 fő, Érsekvadkert: 12 fő. 

Érsekvadkerten, az év elején jelentkezett teremprobléma a hangszeres órákat kevésbé 

befolyásolta, inkább a csoportos óráknál okoz(ott) gondot. A több helyen ellátott órák, és a 

növendékek ebben az évben sem csökkent terhelése nem segített a már jelentkező színvonal 

csökkenésen.  

Ezzel együtt a rendszeres órai munkán túl sikeresen szerepeltek a növendékek a különféle 

hangversenyeken (Érsekvadkert - növendékhangverseny - minden növendék, iskolai 

rendezvények - 2 -4 fő)  

Az előző évhez hasonlóan még mindig van növendék (Érsekvadkert), aki az otthoni hangszer 

hiánya ellenére is sikeresen teljesítette az 1. félév követelményeit. 

Érsekvadkerten a 2. félév szereplésekben, községi- és iskolai rendezvényeken való 

közreműködésben sokkal sűrűbb programot adott. A növendékek elfoglaltsága igen megnőtt, 

még az előző évekhez viszonyítva is. Ez sokaknál jelentkezett a gyakorlások- és az aktivitás 

hiányában, ám a szerepléseket vállaló, a teljesítményük alapján arra alkalmas növendékek 

sikeresen képviselték iskolánkat (nőnapi ünnepség, Petőfi-napok, stb.) és teljesítették a 

vizsgához szükséges elvárásokat (anyák napi növendékhangverseny, tanévzáró). Kimaradások 

elsősorban a túlterhelést nem bíró növendékeknél jelentkeztek, ill. többen iskolaváltás miatt 

fejezik be tanulmányaikat. Balassagyarmaton, az év végi sikeres vizsgahangverseny után,  

nyugdíjba vonulásom miatt a növendékek más tanárokhoz kerültek. 

 

Rétság 

Az RMAMI Rétsági Tagozatának zongora tanszakán 11 növendék zárta a 2017-2018-as 

tanévet: 1 fő HEK2, 3 fő 1. osztályos, 5 fő 2. osztályos, 1 fő 4. osztályos és 1 fő 6. osztályos. 

Közülük 1 növendék félévkor csatlakozott be a hangszertanulásba, ő a következő tanévben 

folytathatja megkezdett 1. osztályát.  

Ettől a tanévtől az Rétsági Általános Iskola épületében zajlott a zeneoktatás. Az iskola vezetése, 

tanárai és dolgozói segítőkészen támogatták a zeneiskolai képzést. A hangversenyeinknek 

helyet adó városi művelődési ház is nagyon rugalmas és együttműködő volt. 

A növendékek érdeklődőek, otthoni gyakorlási lehetőség hangszeres tekintetben mindegyikük 

számára biztosított. Sajnos a tanév során ajándékba kapott zongorát az általános iskolában még 

nem sikerült elhelyezni, így azt nem tudtuk használni. 

A tanári hiányzás miatt elmaradt órák pótlásra kerültek. 

A - már rendhagyónak számító - tanévzáró hangversenyünkön, melyet május 31-én 17 órától 

tartottunk a rétsági művelődési házban, legtöbbjük közönség előtt is megmutathatta, mit tanult 

ebben a tanévben.  

A június 4-i vizsgán 9 tanuló vett részt, 3 tanuló (Pajor Márton, Vavra Júlia és Talpas Alex) 

igazoltan maradt távol osztálykirándulás, ill. betegség okán. Szintén ezen a napon Szepesi 
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Nikolett 6. évfolyamos növendék sikeres alapvizsgát tett zongora és szolfézs (gyakorlati) 

tárgyakból. 

Néhány növendéknek június 12-én lehetősége nyílik egy hangszerbemutató koncert keretében 

rétsági általános iskolás társaik, tanáraik előtt is bemutatkozni. Bízom benne, hogy a jövőben 

még több nyilvános fellépésre kerülhet sor és tovább bővül a zene iránt érdeklődők köre. 

Népzene (népi hegedű), zongora, kötelező szolfézs, klasszikus furulya  oktatás folyt az idei 

tanévben - 2 tanárral.  

Tárgyi feltételek részben adottak:  

A zongora oktatást egy pianinóval oldjuk meg. Hegedűt Balassagyarmatról kölcsönöznek a 

gyermekek. 

2 tanteremben folyik a zenetanulás, az egyikből hiányzik egy zongora (a szolfézs oktatáshoz). 

Szükség lenne továbbá egy zárható szekrényre, ahol a hangszeres (hegedű, furulya) és szolfézs 

kottákat, ritmushangszereket el tudnánk helyezni.  

Hangversenyt tartottunk : 2017.12.18., Művelődési Házban (Karácsonyi hangverseny) 

                                         2018.05.31., Művelődési Ház (Tanszaki hangverseny) 

                                         2018.06.12., Művelődési Ház (Hangszerbemutató hangverseny) 

TERVEINK : a tagozat megerősítése, hangszerkínálat bővítése (meghirdettük a klasszikus gitár 

oktatást is). 

 

Nézsa 

A 2017/18 év a hagyományosan kialakult rendezvények miatt tömör és sokoldalú volt. A 

zeneiskola rendszeresen  kapcsolódott be a  szlovák nemzetiségű rendezvények lebonyolításába 

és mi ezt örömmel tettük. Szeretném megemlíteni a jó kapcsolatot az általános iskola és a 

zeneiskola között. Az általános iskola vezetősége jóindulattal, segítőkészséggel, odafigyeléssel 

segítette munkánkat. Örömmel fogadja tanulóink eredményes fellépéseit, biztatással inspirálja 

munkánkat, és biztosítja a tőle telhető körülményeket. Az eszközöket is folyamatosan biztosítja 

számunkra: pl.: internet elérést. 

Az éves munkatervünkben vállaltuk a település, valamint az iskola rendezvényein való 

részvételt.  

Szerepléseink:  

- Október 6-i megemlékezés (az aradi vértanúkra) 

- Október 23-ai megemlékezés (ilyenkor Nézsa biztosítja a beiskolázási körzetébe 

tartozó falvakban is a megemlékezéseket: Alsópetény, Legénd) 

- Szereplés az Idősek napján 

- November 09-i Márton bálon való részvétel 

- Szereplés a karácsonyi és adventi ünnepségeken: úgy az iskolában, mint a nézsai 

templomban 

- Megrendeztük a zeneiskola adventi hangversenyét 
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- Tanszaki félévi meghallgatáson vettünk részt 

- Megemlékezés a Himnusz születéséről 

- Március 15-i nemzeti ünnepen való szereplés (Nézsa, Alsópetény), szolfézs csapat 

tanulóink részt vettek a Rózsavölgyi Napokon, vetélkedőn, ahol eredményesen 

szerepeltek 

- Részvétel a balassagyarmati Bartók Béla Maratoni Nap vetélkedőin, 

hangversenyén, amelyről sok sikerélménnyel tértünk haza  

- Részvétel az Anyák napi ünnepségen           

- Pedagógusnapi ünnepségen való részvétel 

- Zeneiskola év végi vizsgája mindenki részvételével 

- Zeneiskolai év végi hangversenye 

- Évzáró fellépés az általános iskola rendezvényén 

- Általános iskolai ballagáson való fellépés 

A zeneiskola tanulói mindezeken a rendezvényeken részt vettek, színvonalasan szerepeltek. 

Felkészítő tanárok: Berki Lilla, Perneczky Zsolt és Demkó Natália voltak. 

Év közben igyekeztünk a tanulók szorgalmát, figyelmét ösztönözni; beszélgetésekkel, 

biztatással. A felkészüléseket folyamatosan ellenőriztük, különösen figyelve arra, hogy 

lemorzsolódás ne történjen. Kiemelt figyelmet fordítottunk a tehetséges tanulókra; segítve, 

ösztönözve munkájukat. Igyekeztünk olyan légkört kialakítani, hogy szeretetteljes, lelkes kis 

közösséggé váljon iskolánk. A szülőkkel folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, megbeszélve a 

felmerülő problémákat, eredményeket, örömöket.  

A Mikszáth Kálmán Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola pedagógusaival, fizikai dolgozóval 

meg tudtuk tartani a jó, bensőséges viszonyt. Állandóan készséggel állnak rendelkezésünkre, 

és ez a jó kapcsolat oda-vissza működik.  

Úgy gondolom, hogy a zeneiskola tanárai között is kiváló munkaközösség és jó kapcsolat 

működik. Tanáraink mulasztás nélkül járnak munkába, és becsületesen végzik feladataikat.  

Köszönettel tartozunk a zeneiskola vezetőségének azért, hogy munkánkat rugalmasan és 

segítőkészen, nagy odafigyeléssel kezelik, ápolják, valamint azért, hogy biztosítják a 

településünkön a művészeti oktatást. Egyúttal köszönetet mondunk az általános iskola 

vezetésének is segítőkészségükért, támogatásukért. 

Véleményem szerint eredményekben és sikerekben gazdag évet zártunk. 
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Romhány 

A szeptemberi nehéz tanévkezdés után januárra, a 2. félév megkezdése előtt vált végérvényessé 

a tagiskola helyzete. A tartós betegállományban lévő tagintézet vezetőt az addigi helyettesítők 

szakszerűen pótolták, amiért külön köszönet illeti őket. A zökkenőmentes átállásból a tanév 

elején beiratkozottak nem éreztek meg semmit, annak ellenére, hogy új órarend, más beosztás 

és új tárgyak felvétele is bekövetkezett. Így az 5 zongorás, és a 9 furulyás mellett a zenei 

előképzősök is folytathatták tanulmányaikat. Senki nem iratkozott ki és mivel év végéig sem 

volt kimaradás, így ugyanazzal a 19-es létszámmal fejeztük be a tanévet, mint a beiratkozáskor 

kezdtük. 

 Igen jelentős változás volt mind a tagozat, mind pedig a növendékek életében, hogy a 2. 

félévtől minden előképzős (1-2.-os is) lehetőséget kapott hangszeres tanulmányok 

megkezdésére. Így fordult először elő, a tagiskola több mint 20 éves fennállása óta, hogy 

minden beiratkozott növendék hangszeren is játszott. Ez természetesen magával hozta azt is, 

ami szintén ritkaság számba ment, hogy nem csak kamara csoport, hanem az énekkar is jelentős 

szerepet kapott. Először fordult elő az is, hogy az évfolyam különbségek és a nagy létszám 

miatt két kamara csoportot is kellett alakítani. Büszkén mondhatom, hogy minden növendék 

társas zenélésben is örömét lelhette. Tagozatunk eddigi múltjában –bár tehetségük alapján több 

is lehetett volna – két olyan tanuló adódott, aki itteni zenei tanulmányait végezve zenei 

középiskolába iratkozott be (furulya, magánének). Még arra sem akadt példa, hogy a jelenlegi 

létszámból a 2018-as tanév kezdésére két növendék kéri B-tagozatra átirányítását, mert ők is 

zenei pályára orientálódnának. Szintén párját ritkító, hogy a 2018-as tanévtől jelentős igény 

mutatkozik 2. szak (zongora) felvételére is, ami számunkra egyúttal azt is jelzi, hogy egyre 

többen vannak a zene iránt lelkes elkötelezettek. Ezek a dicséretes fejlődések természetesen 

azzal párosultak, hogy sűrűbben mutatkoztunk meg fellépéseinkkel különféle rendezvényeken. 

Csupán felsorolva, nem részletezve, jellemezve:  

- két növendékhangverseny itthon 

- növendékhangverseny Balassagyarmaton 

- iskolai- és községi nemzeti ünnepek (okt. 23. márc. 15. adventi est, iskolai karácsony, 

Rákóczi ünnepek (január, március) 

- társadalmi ünnepségek (véradók-, szép korúak napja) 

- egyéb szervezések: Rózsavölgyi-napok, Éneklő Ifjúság Kórustalálkozó, iskolahívogató, 

pünkösdölés, 

Hangszerállományunk, kottatárunk, kottatartók és egyéb eszközeink megfelelőek. A 

zongoraszék javítását vagy cseréjét szeretnénk a jövő évre megoldani. Hangversenyeinkhez 

több helyszínnel rendelkezünk (amivel éltünk is). Filharmóniai bérlet során 4 hangversenyt 

hallhattunk, amelyet örömmel fogadtak a tanulóink.  

Jövőbeli meglátásom az, hogy ezek a növendékek húzóerőt képviselnek mások felé is, amit 

azzal támasztanék alá, hogy már most sokan érdeklődnek az őszi tanévkezdés beiratkozásának 

lehetőségéről.  

Végül megköszönném, a helyet biztosító általános iskola korrekt viszonyulását munkánkhoz, 

amivel igen hathatós segítséget kapunk a tagozat működéséhez.  


