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Helyzetelemzés 

 

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

teljesítettük a 2018/2019. tanév rendjéről szóló az emberi erőforrások minisztere 13/2018. 

(VI. 14.) EMMI rendelete alapján. 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. Fontos változás volt az iskola életében, hogy a pásztói 

Rajeczky Benjámin Tagintézményünk tíz együtt töltött év után átkerült a Salgótarjáni 

Tankerülethez. Ez természetesen hatással volt a személyi állományra és a tanulólétszámra 

egyaránt.  

Az anyaiskola mellett, egy tagintézményünkben és a kilenc telephelyen összesen 696 tanuló 

kezdte meg az idei tanévet (előző évben 882), de a többszakosokat figyelembe véve 728 

tanulóra kellett elkészíteni 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 747 óratervi órát kellett ellátni október 1-i statisztikai adatok alapján. Az iskola személyi 

állománya a pásztói Rajeczky Benjámin Tagintézményünk leválásával a következőképpen 

alakult: 31 főállású teljes munkaidős pedagógus, ebből Koplányi Bárány Tímea GYES-en 

van, Kanyóné Réti Emőke és Gyimesi László az I. félévben felmentési idejét töltötte, 6 

kinevezett részmunkaidős és 11 további jogviszonyos, megbízási szerződéses (óraadó, 

nyugdíjas) pedagógus alkotta. Két új kolléga érkezett: Fritsch Boglárka (Bercel, hegedű) és 

Kósa József (B.gyarmat, zongora). Kanyóné Réti Emőke és Gyimesi László felmentési idejük 

letelte után óraadóként tértek vissza. Őket Gajdácsné Kanyó Emese és Temeláné Csernák 

Bernadett helyettesítette. Az adminisztrációs munkát 3 főállású és 1 félállású (Szécsény) 

nevelést, oktatást közvetlenül segítő munkatárs látta el, továbbá 4 főállású technikai dolgozó 

és két fő közmunkás segítette munkánkat.  

Pásztó leválásán kívül két telephelyen, Magyarnándorban és Diósjenőn nem tudtunk 

elindulni, így ezt a két telephelyet az idei tanévben szüneteltettük.  

Személyi változás, hogy Dedics Fruzsina kolléganőnk szeptembertől sajnos nem nálunk tanít, 

ezért nagy feladat lesz az ő pótlása Nógrádon, hiszen munkájának köszönhetően nagyszerű 

telephely alakult. Egyre több kolléga vonul nyugdíjba is, akiknek óriási tapasztalatára, óraadói 

munkájára továbbra is nagy szükség van. Az idei évben nyugdíjba vonul Perneczkyné Baranyi 

Klára, és Perneczky Zsolt kollégánk is félállásban kívánja folytatni munkáját szeptembertől.  



Az országosan is mérhető pedagógushiány az alapfokú művészeti iskolákban is jelentkezik, és 

a tanárok életkora is egyre magasabb, ami komoly szervezési gondot jelentett és jelentenek az 

elkövetkezendő években. A nyugdíjas kollégák munkájára azért is szükség van, mert 

évtizedes munkatapasztalatuk biztonságot ad az intézmény mindennapos tevékenységéhez. 

Reményeink szerint a következő tanévben is számíthatunk nélkülözhetetlen munkájukra.  

Továbbra is fontos cél a főfoglalkozású tanárok arányának növelése, a fiatal, az új eljárásokra 

nyitott, lelkes pedagógusok alkalmazása. A következő évre fafúvós, hegedű, gordonka és 

zongora tanári állást meghirdetését kezdeményezi a Balassagyarmati Tankerület. A megoldás 

kulcsa, - mint azt a fejlesztési tervben is megfogalmaztam - azonban nem csak az intézmény 

kezében van. Ennek a problémának a megoldásában összehangolt együttműködésre van 

szükség a munkáltató, a fenntartó, a város, valamint tagintézményeink és telephelyeink 

önkormányzataival.  

 

Szintén a személyi feltételekhez tartozik, hogy Gyimesi Vanda könyvtárosunk anyai örömök 

elé néz és július 1-től nem dolgozik közöttünk. A könyvtárosi állás meghirdetését is 

javasoltam a fenntartónak. Szintén ide tartozik, hogy a technikai személyzetben is változás 

következik majd be, hiszen Magyarné Demeter Alíz takarítónő augusztus 31-vel kérte 

munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését, valamint Pálinkás Jánosné 

takarítónőnk is nyugdíjba vonul a következő tanév első félévében. 

A pedagógus minősítésekről  

 Több kollégánk minősült a mögöttünk hagyott tanévben. 2019. január 31-én minősült Dedics 

Fruzsina, május 16-án Kósa József, május 21-én Széles-Tiszai Enikő. Ők valamennyien 

Gyakornokból PED.I - be minősültek, és örömmel jelenthetem, hogy mindannyijuknak 

sikerült. Így ők 2020. január 1-vel Pedagógus I. kategóriában lesznek besorolva. Franka Beáta 

február 21-én minősült Ped.I-ből Ped.II.-be és természetesen neki is sikerült és ő is 

2020.január 1-től léphet majd a Ped.II-be. Mindenkinek szeretettel gratulálunk.  

Mindemellett az sajnálatos tény, hogy a minősítési rendszer ebből a szempontból is 

igazságtalan, hiszen három év telik el a jelentkezés és az elért kategóriába történő besorolás 

között. Azaz hiába kapja meg valaki a tanúsítványt a sikeres minősítésről már januárban vagy 

februárban, csak a következő év január 1-től léphet a következő kategóriába. 

Ehhez a témához tartozik, hogy az idei évben is többen jelentkeztek minősítésre: Barta Enikő, 

Berki Lilla, Dianis Dóra és Tóth Péter, akik a Ped.II. kategória megszerzését tűzték k i célul. 

Sajnálatos továbbá az a tény is, hogy Szenográdi Noémi jelentkezését nem fogadják el, mert 

hiába ünnepli majd szeptemberben a 25 éves jubileumát, 2013-tól – a GYES miatt – nincs 

meg a folyamatos 6 éve!! 

Pedagógusaink elismerése az idei tanévben 

 

A Balassagyarmati Tankerülti Központ által szervezett, a volt Vármegyeházán megtartott 

központi Pedagógusnapon, 2019. június 6-án vehették át Dr. Kásler Miklós az Emberi 

Erőforrások miniszterének Dicsérő Oklevelét: Barát Attila és Lévárdi Beáta Andrea. 

Ugyanezen az ünnepségen Barta Enikő és Csukáné Szerémy Andrea részesültek tankerületi 

elismerésben.  

Balassagyarmat Város Önkormányzata által szervezett Pedagógusnapi ünnepségen – a 

tanévben elért kiemelkedő eredményekért, a megszámlálhatatlan rendezvényeken való 

közreműködésekért – vehettek részt Barát Attila és Franka Beáta. Az Oktatási Hivatal 

Salgótarjáni POK által szervezett megyei díjkiosztó ünnepségen Dávid Zsuzsanna részesült 

elismerő oklevélben. Ide tartozik, hogy Hajdú István kollégánk, a 2018. évi Nagy Iván 



honismereti pályázaton néprajz témakörben I. helyezést ért el. Szeretettel gratulálunk és 

további sikeres pályafutást kívánunk mindannyijuknak. 

 

Tárgyi feltételek  

Ebben a fejezetben elsőként a hangszercsere programról kell említést tenni. A 

hangszercsere-programban 2018-ban mintegy 2,5 milliárd forintot fordított a kormány arra, 

hogy a magyar zeneiskolák olyan hangszereket tudjanak beszerezni, amelyek javítják a zenei 

képzés minőségét. A szakma régen várt erre a lehetőségre.  Az állami támogatású, a központi 

költségvetésből finanszírozott Kodály-programmal az iskolák lehetőséget kapnak hangszerek 

beszerzésére, ezzel a zenei képzést támogatja a köznevelési intézményekben. 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. A hangszercsere program keretében biztosított tanulónként 17.000.-Ft óriási segítség 

volt iskolánknak, és így iskola szinten 11.662.000.-Ft jutott új hangszerek beszerzésére, 

melynek lebonyolítása a Tankerület által be is fejeződött és minden igényelt hangszer 

megérkezett. Örülünk, hogy a program tovább folytatódik, sőt bővült a felhasználás 

lehetősége. Az AMI-k esetében az új hangszer beszerzési támogatása ebben az évben 13.800.-

Ft/fő, így iskolai szinten mintegy 7.093.200.-Ft-ot tudunk új hangszerek beszerzésére 

fordítani. Új elemként jelent meg az un. tanári hangszerek beszerzésének támogatása: 25.000.-

Ft/pedagógus összegben. Ez iskolánkban 750.000.-Ft-ot jelent. Ugyancsak új eleme a 

programnak, hogy a hangszer felújítási program, a hangszerek felújítása mellett lehetőséget 

teremt az alkatrészek és tartozékok beszerzésére.  

A tárgyi feltételek témához tartozik, hogy Rétságon, a felújítást követően sikerült végleg 

átköltöznünk az általános iskola épületébe, így reményeink szerint nyugodtabb körülmények 

között taníthatnak ott kollégáink. Törekszünk a művészeti oktatásnak helyt adó 

intézményekkel, telephelyeinkkel jó kapcsolatot ápolni többek között azzal, hogy kihelyezett 

osztályaink igyekeznek bekapcsolódni, aktív részesei lenni az ottani programoknak, iskolai 

ünnepeknek. Ugyanakkor szeretnénk elérni, hogy telephelyeinken is méltó körülmények 

között taníthassanak tanáraink, hiszen ez nem csak a mi, hanem az ottani iskola érdeke, 

mondhatnám haszna is. E tekintetben egyeztetést fogok kezdeményezni a fenntartónál azon 

iskolák vezetőivel, ahol telephelyünk van. 

Év végére az EFOP-3.2.4. „Digitális kompetencia fejlesztése” projekt keretében megérkezett 

és üzembe is helyeztek egy 75 coll képátmérőjű Samsung QB75H-TR interaktív panelt. Ezt az 

emeleti – jelenleg szintetizátor – teremben helyeztettük el, így a következő tanévtől a 113-as 

terem lesz a szolfézsoktatás terme. Ez a professzionális panel új szintre emeli és új 

lehetőségeket teremt a szolfézsoktatás terén. 

A tárgyi feltételek témaköréhez tartozik, hogy az épület tulajdonosa a Balassagyarmati 

Önkormányzat, egy sikeres pályázatnak köszönhetően teljesen felújította, korszerűsítette 

iskolánk fűtési rendszerét, tovább javítva az épület energetikai hatékonyságát. A munkálatok 

az I. félévben, már tanítási idő alatt zajlottak és a fűtési szezonra készült el. Köszönet 

mindenkinek, hogy a munkálatok ideje alatt is akadálytalanul zajlott az oktatás és baleset sem 

történt. Szintén ide tartozik, hogy a fenntartó, a Balassagyarmati Tankerület az idei tanévben 

kifesttette a hangversenytermünket, a terem feletti tetőzetet megerősíttette új lécezéssel, a 

törött cserepek kicserélésével, így megszűntek a beázások is. Az épület további része feletti 

cserepek azonban továbbra is rossz állapotban vannak, szél és nagy esőzések alkalmával 

folyamatosan csúsznak a járdára cserépdarabok. Remélem, hogy ezt az állapotot is mielőbb 

sikerül megszűntetni. 

 



Szakmai feladatok megvalósulása a tanévben  
 

Összegzés: Örömmel összegezhetem, hogy a tanév kiemelt célkitűzéseit, a tanév elején 

elfogadott munkatervben megfogalmazott feladatokat sikerült megvalósítanunk. 

Hagyományos programjaink – növendékhangversenyek, ifjúsági filharmóniai hangversenyek, 

stb. – és egyéb, az iskola életéhez kötődő programjaink is sikeresen lezajlottak. Mindezek 

mellett voltak olyan rendezvényeink, amelyek sok szervező, az intézmény egészét, 

tantestületet, technikai személyzetet érintő feladatot rótt iskolánkra. Mindezekről olvashatunk 

a beszámolókban, de néhányat külön szeretnék kiemelni. 

2018. október 19-én egy egésznapos rendezvénysorozattal emlékezett a város Réti Zoltánról. 

A programsorozathoz természetesen iskolánk is csatlakozott. A nap zárásaként nyitottuk meg 

iskolánk galériájában Réti Zoltán zenei tárgyú képeiből készült kiállítást, majd a család 

tagjainak muzsikálásával adtuk át a nagyközönségnek a Réti Zoltán Kamaratermet. A 

teljesen megújult terem újabb lehetőséget teremtett kisebb, kamarajellegű hangversenyek 

lebonyolításához, és örömmel állapíthatjuk meg, hogy a terem, újabb színfoltja lett 

iskolánknak.  

Fenntartónk, a Balassagyarmati Tankerületi Központ hirdette meg a Civitas Fortissima 100 - 

Centenárium Diákszemmel című egy éves programsorozatot, amelybe a tankerület 

balassagyarmati intézményei vettek részt. Iskolánk egy kiállítással és ünnepi hangversennyel 

csatlakozott a felhíváshoz. Gere József várostörténész útmutatásai alapján, Dávid Zsuzsanna 

képzőművész tanárunk irányítása mellett készültek el a nagyméretű festmények, amelyeket 

2019. március 21-én mutattunk be a közönségnek. A kiállítást Dr. Szakács Zoltán, a Civitas 

Fortissima Kör elnöke nyitotta meg, az okleveleket és a tárgyi jutalmakat Nagyné Barna 

Orsolya tankerületi igazgató adta át a tanulóknak. Ezt követően került sor az ünnepi 

növendékhangversenyre. 

Testvériskolai kapcsolatainkat az idén is tovább mélyítettük. A felvidéki Ipolybalogi 

Művészeti Alapiskola, a Dunavarsányi Erkel Ferenc Művészeti Iskola mellett a Bajai Liszt 

Ferenc AMI, az Ipolysági Művészeti Alapiskola és a pásztói Zsigmond Király Általános 

Iskola Rajeczky Benjámin Tagintézmény – volt tagintézményünk - diákjait és pedagógusait is 

vendégül láttuk a Rózsavölgyi Napok keretében megrendezett ünnepi hangversenyen, illetve 

mi is vittük tanulóinkat az általuk szervezett hangversenyre. 2018. november 20-án járhattunk 

Lukanényén, 2019. május 29-én pedig Dunavarsányban. Ezeken a találkozókon sok-sok 

élménnyel gazdagodtak tanítványaink, pedagógusaink pedig újabb tapasztalatokat 

szerezhettek az oktató – nevelő munka, a művészetoktatás és a tehetséggondozás terén.  

 

2019. április 10 – 12-dike között rendeztük a Rózsavölgyi napokat. Gazdag programot 

igyekeztünk összeállítani, megszólítva diákot, szülőt, művésztanárt egyaránt. A 

programsorozat keretében rendeztünk konferenciát a magyar művészetoktatás helyzetéről. 

Vendégünk volt Ronaszékiné Keresztes Monika a magyar zenei nevelésért felelős miniszteri 

biztos, Lebanov József EMMI főosztályvezető és Ember Csaba az MZMSZ elnöke. Emellett 

rendeztünk zenetörténeti vetélkedőt diákjainknak, szerveztünk nyugdíjas találkozót, 

hangversenyt adott a Balassagyarmati Kamaraegyüttes és a fent felsorolt művészeti iskolákkal 

közösen szerveztünk növendékhangversenyt.  

Ide tartozik, hogy a Rózsavölgyi napokra sikerült felújítani iskolánk névadójának, 

Rózsavölgyi Márknak sírját a budapesti Kozma utcai temetőben. Köszönet Békési János 

vállalkozónak. 

 

2019. április 17-én rendeztük a II. Keönch Boldizsár Énekversenyt. Az idén 21. 

alkalommal megrendezésre kerülő balassagyarmati találkozón az ország különböző részéről, 

öt korcsoportban, mintegy tizenhét intézmény, hetven énekese lépett színpadra. A díjak 

odaítéléséről szakmai zsűri döntött. 

 



2019. május 10-én szécsényi tagintézményünk, Bakos Ferenc képzőművész tanár 

szervezésében rendezte a 27. Pueri Fabri – Alkotó Gyermekek Regionális Nemzetközi 

Képzőművészeti versenyt és kiállítást. 

 

Diákjaink sikerei az idei tanévben 

 

 Diákjaink is több sikert hoztak iskolánknak, de ezek közül is ki kell emelni néhányat:  

Kisvegyeskarunk Franka Beáta vezetésével az Egri Éneklő Ifjúságon Arany minősítést értek 

el és teljesítményük elismeréseként megkapták a KÓTÁ-tól az Év kórusa címet is. 

Ugyanezen találkozón a Szécsényi Gyerekkarunk Lévárdi Beáta vezetésével Arany minősítést 

értek el.  

Bérces Luca a 28. Vers- és Népdaléneklési Versenyen I. helyet ért el. Felkészítője: Csiki 

Gáborné.  

Lévárdi Beáta tanítványa Sánta Dániel bejutott a XV. Országos Zongoraverseny döntőjébe, és 

tanárnő felkészítésében az Egri Zenevarázs Négykezes Zongoraversenyen is kiemelkedő 

eredményeket értek el egy Arany, két Ezüst minősítést szereztek.  

Internet-világunkban egyre több olyan verseny is van, amelyekre interneten keresztül lehet 

nevezni. Így nevezte tanítványait Lévárdi Beáta és szólóban egy I. díjat és négykezesben két 

II. díjat értek el.  

A dédestapolcsányi II. Regionális Klarinét- és Szaxofon Versenyen Barát Attila növendékei 

egy I. helyezést és egy II. helyezést értek el. 

Mátyás Adrienn felvételt nyert a váci konzervatóriumba. Tanára Hajdú István. 

A többi művészeti ágban is szép sikereket értek el tanítványaink: 

Táncosaink a XXVIII. Országos Táncművészeti Fesztiválon elődöntőjén és döntőjén 

megszámlálhatatlan I. díjat értek el. Tanáruk Sebjánné Rabóczki Terézia. 

Színjátszósaink szépen szerepeltek a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Versenyen: 

egy Arany és két Ezüst minősítést szereztek. Tanáraik Bileczné Nyíregyházi Ági, Csukáné 

Szerémy Andrea és Garamvölgyi Andrea. 

Csukáné Szerémy Andrea színjátszói a IV. Dunakanyar Ifjúsági Színjátszó Fesztiválon 

érdemelték ki az I. díjat és a vándorserleget illetve a legjobb rendezésért díjat. 

Képzőművészeink is szép sikereket értek el idén Dávid Zsuzsanna és Bakos Ferenc 

irányításával:   

Kiemelendő a Pueri Fabri Verseny, a Nógrád Megyei Általános Iskolai Rajzverseny, és a 

legnagyobb siker a VII. Országos Grafikai Versenyen Polyák Violetta I. díja.  

 

Összegzés 

 

Ez az az alkalom, amikor a sikerek mellett a hiányosságokra, problémákra is rá kell 

irányítanunk a figyelmünket, és önvizsgálatot kell tartanunk. Sajnos az idei tanévben sok 

olyan esettel fordultak hozzám szülők, hogy a tanórák hossza, a tanórák pontos kezdése, 

megtartása nem kielégítő. Több érintett kollégával el is beszélgettem személyesen ezekről az 

észrevételekről és remélem, hogy a következő tanévben már erre való figyelemmel fogják 

végezni pedagógiai munkájukat. Minden hozzánk beiratkozó tanuló megérdemli a teljes 

odafigyelést és nem csak azért, mert fizet érte a szülő (ezért is), hanem mert pedagógusok 

vagyunk és ez a hivatásunk. Alapfokú művészeti iskola vagyunk, alapvető célkitűzésünk a 

művészetek megismertetése, megszerettetése. Természetesen a tehetséges növendékekre 

külön figyelmet kell fordítanunk, pl. B tagozattal, de ez nem jelenti azt, hogy a kevésbé 

tehetséges gyermek ne kapja meg a szintén maximális odafigyelést, a megfelelő minőségű 

foglakozást vagy akár a fellépés lehetőségét. Ezek a problémák feketén-fehéren meg fognak 

jelenni majd az elektronikus naplóban - melynek használata a következő tanévtől a művészeti 

iskolák számára is kötelező- és annak felületét (az óra megtartása, az elvégzett anyag, az 

osztályzatok, hiányzások, házi feladatok, stb.) a diák és a szülő is látni fogja, ellenőrizni tudja!  



Egy iskola nem attól jó, hogy szépen ki van tatarozva, rendben vannak a nyílászárói, a fűtése, 

szép a környezete, hanem az ott folyó oktatás minőségétől, megbízhatóságától, 

eredményességétől és sorolhatnám tovább. A jövőben erre való tekintettel kell végeznünk 

munkánkat. 

 

Az önértékelésről néhány gondolat. Sajnos ebben nagy elmaradásban vagyunk. Az 

önértékelés célja éppen az önmagunk felé támasztott elvárások, célok vizsgálata, az esetleges 

hibák, hiányosságok feltárása, és ezekre építve önfejlesztések kidolgozása. Az önértékelés 3 

szinten zajlik: pedagógus, vezetők, intézmény, alapját pedig a pedagógusminősítés során 

használt kompetenciák és indikátorok alkotják. A folyamatot egy Belső Értékelési Csoport 

irányítja, a csoport tagjait az intézményvezető bízza meg és a tagok választják meg maguk 

közül a csoport vezetőjét. A következő tanévet nem kezdhetjük meg, hogy a tanévnyitó 

értekezleten ne fogdánk el az önértékelési programunkat. Ebben is és minden hétköznapi 

feladatban a tanszakvezetőknek nagyobb szerepet kell vállalniuk a következő években. 

 

Egy másik téma! Művész emberek vagyunk. Ez együtt jár azzal, hogy iskolán kívül is meg 

kell mutatkoznunk. Ez természetes, és ha megnyilvánulásaink minősége is jó, az csak az 

intézmény presztízsét növeli és teszi vonzóvá. Célunk, hogy pedagógusaink a jövőben úgy 

alakítsák ezen programjaikat, (legyen az belföldi vagy külföldi fellépés, egyéb iskolán kívüli 

elfoglaltság), hogy a tanórák védelmét szem előtt tartva, az iskolai munkát ezek ne 

hátráltassák. Többen igyekeztetek az elmaradt órákat bepótolni, de így is több szülő jelezte, 

mennyire megnehezítette a már bejáratott, órarendhez igazított napirendet átszervezni, hiszen 

tanulóink többségének minden napja, délutánja más-más programokkal van tele. 

 

 

1. Vegyes tanszak 
2018/2019. évi beszámoló 

Készítette: Barta Enikő - tanszakvezető 

 

A tanszakon tanító tanárok: 

 

Barta Enikő    magánének 

Dianisova Dorota   gitár 

Babicz Beáta Annamária gitár 

Fritsch Boglárka   hegedű 

Kanyóné Réti Emőke  gordonka 

Perneczkyné Baranyi Klára hegedű 

Koplányi-Bárány Tímea  gitár (Gyed-en van) 

Szenográdi Noémi  gitár 

 

Gitár szak 
 

Tanár: Szenográdi Noémi 

 

Növendék létszám: 21 tanuló, 2 fakultáció és 2 kamara óra. 

 

Év elején sok új hangszert kaptunk, ami viszont probléma, hogy nincs hozzá tok. 

Szükségünk lenne húrokra és combtámaszokra. 

2018 decemberébe két kis növendékem lépett fel egy magán bölcsödében. 

Idei tanévben új kottából is tanítok, ami nagyon jó: Molnár Tamás: –Rövid darbok gitárra 

2019.01.24-án félévi vizsgát tartottunk kolléganőimmel Babicz Beával és Dianis Dórával. 



2018 decemberében Ipolybalogon és Balassagyarmaton Karácsonyi hangversenyen léptünk 

fel Dianis Dóra kolléganővel. 

2019. január 18. Madách ünnepségem szerepeltünk. 

  

II félévben 19 A tagozatos 2 fakultációs és 2 kamarazene órám van  

2 fővel a 2 korcsoportba jelentkeztünk a veszprémi zeneiskola által meghirdetett Gitáros 

Kamarazenei Versenyre, de a versenyt először Szakmai Nyíltnappá minősítették, majd 

érdeklődés hiányában elmaradt. 

Egy növendékem Pásztor Alíz alapvizsgázott és fejezte be zeneiskolai tanulmányait. 

Növendékeim második félévben is szépen szerepeltek növendékhangversenyen és 

hangszerbemutatókon.  

Hangszerállományunk megfelelő, viszont szükségünk van hangszertokokra és húrokra. 

 

Tanár: Babicz Beáta 

 

A 2018/19-es tanév első félévében tanítványaim csaknem az összes növendékhangversenyen 

részt vettek az elsőtől a hatodik évfolyamig képviselve a gitár tanszakot. 

Már szeptembertől készültünk a Karácsonyra: változatos, az ünnephez kötődő dalok, darabok 

tanulásával. A diákjaim többször számoltak be arról, hogy tudásukat bemutatták a saját 

iskolájuk rendezvényein, énekórákon valamint családi körben. 

Nagy örömömre szolgált, hogy egy kortárs gitáros zeneszerző, Madarász József elküldte 

nekem most megjelent kottáját, amely kifejezetten gyermekek számára írt darabokból áll. 

Néhány műve már vizsgadarabként fog szerepelni idén januárban, mivel a diákjaim hamar 

megkedvelték az új szerzeményeket. 

Magam szerepeltem a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban tartott 

hangszerbemutató koncerten, valamint a Mikszáth Kálmán Művelődési Központban a vakok 

és gyengén látók számára szervezett rendezvényen – utóbbin Csetneki Hanna kolléganőm 

tanítványaival képviseltük iskolánkat. 

Intézményünk hagyományos karácsonyi hangversenyén Palánki Éva kolléganőmmel léptünk 

fel. 

A jelen félévi munkámat megkönnyíti, hogy Szenográdi Noémi kolléganőm visszatért 

körünkbe, sokat segít nekem a felmerülő szakmai kérdésekben, bármilyen aprósággal is 

fordulhatok hozzá. 

Fontos megemlíteni, hogy kapcsolatba kerültem Vízkeleti Sándor gitárkészítő és javító 

mesterrel, egy törött hangszerünket szépen helyre hozta, valamint a jövőben is kész segíteni a 

munkánkat, beállítani a zeneiskolai gitárokat. 

 

A 2018/19-es tanév második félévében tanítványaim csaknem az összes 

növendékhangversenyen részt vettek az elsőtől a hatodik évfolyamig képviselve a gitár 

tanszakot. 

A diákjaim többször számoltak be arról, hogy tudásukat bemutatták a saját iskolájuk 

rendezvényein, énekórákon, valamint családi körben. 

Legutóbb a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban tartott hangszerbemutató 

koncerten játszott egy növendékem, Dervadelin Valter. (A/2.o.) 

Jelenleg Palánki Éva kolléganőmmel készülünk egy képzőművészeti kiállítás megnyitóján 

való fellépésre. 

Egy növendékem, Dukony Vivien kimaradt, egy pedig, Kovács Attila Gábor január végén 

iratkozott be és a félév végén sikeresen levizsgázott. 

Egy tanítványom, Szolik Milán alapvizsgát tett (2019.05.27-én), tanulmányait befejezte 

iskolánkban. 

A tanszaki vizsgánkra 2019. május 30-án került sor, rendben lezajlott. 

A következő tanévben 8 elsős növendékem lesz, így szükségünk lesz néhány új zeneiskolai 

gitárra, amelyet kölcsön adhatunk, valamint néhány húrkészletre is. 



 

Tanár: Dianis Dóra 

 

3 fős tanítványi létszámom van Balassagyarmaton 

Növendékhangversenyen Oláh Vanessza és Márton Nóra növendékeim szerepeltek.  

Szenográdi Noémival felléptünk az október 1.-én tartandó „Zene világnapja” alkalmából és a 

karácsonyi tanári koncerten is.   

2019.01.24-án félévi vizsgát tartottunk kolléganőimmel Babicz Beával és Szenográdi 

Noémival. A 2. félévben is szerepeltek növendékeim növendékhangversenyen. 

 

Gordonka szak 
 

Tanár: Kanyóné Réti Emőke 

 

A gordonkatanításomban fontos változás volt a tanévben, hogy a „nők 40” lehetőségével 

nyugdíjba vonultam, az első félévben felmentési időmet töltöttem. A gordonkatanítást lányom 

Gajdácsné Kanyó Emese gordonka-tanár folytatta, heti 8 órában, mint óraadó tanár. Az ő 

tanítványait január 3.-ától átvettem immár nyugdíjasként, élve az óraadói lehetőséggel. 

A tanítványaim között a kezdők és már magasabb évfolyamosok is hasonló arányban vannak. 

A 6-10 év óta tanulók lelkesedését, szakmai érdeklődését, szereplési igényeit az egyéni munka 

mellett, társas- és kamarazenéléssel biztosítottuk. 

Fontos változás, hogy három tanuló hangszert kaptunk a hangszercsere-program iskolai 

beszerzésében és néhány hangszer javíttatása és felújítása szintén kedvező javulást jelent a 

munkánk folytatásához.  

 

Az eddigi gyakorlat szerint a növendék hangversenyeken rendszeresen szerepeltek a 

tanítványok, emlékezetes az iskolai karácsonyi hangversenyen december 21-én a szép 

szereplés, hasonlóan a Rózsavölgyi napok programjaiban, és a tanév végi hangszerbemutató 

előadásokon is. A tanévzáró ünnepi műsorban is szerepelt gordonkás tanuló Hamvas Sára, aki 

10 év tanulás után felsőfokú tanulmányai megkezdése miatt búcsúzott el, befejezi a zeneiskolai 

tanulmányait. A tanév végi beszámolók rendben lezajlottak, alapvizsgázó tanuló is volt, és 

folytatja tanulmányait. 

A Balassagyarmati Kamaraegyüttes tagjaként több jelentős programban (templomi-

koncerteken, karácsonyi műsorokban, városi ünnepségeken, zeneiskolai Rózsavölgyi napokon, 

alapítványi ünnepségen) szerepeltem.  

 

Hegedű szak 
 

Tanár: Perneczkyné Baranyi Klára 

 

Az idei tanév növendék létszáma: 17 fő 

A tanulók az idei tanévben is a kötelező tananyag mellett sikeresen szerepeltek az iskolai 

növendékhangversenyeken és egyéb kulturális rendezvényeken. 

2018. október 1.-én: Zenei Világnapon Hamvas Lili és Fábián Anna szerepelt. 

December 13.-án: Játékváros c. rendezvényen Vartik Zsófia és Farkas Verona szerepelt. 

December 18.-án: Tankerületi Központ vezetői értekezletén Hamvas Lili és Fábián Anna 

szerepelt. 

December 21.- én: Városi karácsonyi hangverseny Hamvas Lili és Fábián Anna hegedült. 

 

II. félévben a hegedű tanszak létszáma nem változott maradt 17 fő. 

A növendékek sikeresen szerepeltek növendékhangversenyen és egyéb kulturális 

rendezvényeken. 



2019. 03.21 Civitas Fortissima- KiállÍtás megnyitóján: Hamvas Lili és Fábián Anna Ráhel 

2019 04.11. Rózsavölgyi Napok: Vartik Zsófia 2.oszt, Hamvas Lili 9.oszt., Fábián Sára 

8.oszt. 

2019.04.26. Balassi Bálint Gimnáziumban Kiállításmegnyitó: Hamvas Lili és Fábián Sára 

2019.06.04. Hangszerbemutató: Szabó Lőrinc Ált Isk. Rusznák Lili és Telek Borbála, 

Szent Imre Keresztény Ált. Isk.: Szántó Gergő 

2019.06.11. Iskolai hangszerbemutató: Vartik Zsófia és Rafael Benjámin szerepeltek. 

Az év végi vizsgát 2019. május 23-án tartottuk meg. 

A követelményeknek és a tervezett tananyagnak megfelelően megtörtént. Az érdemjegyeket 

az osztályozóív tartalmazza. 

 

Magánének szak 
 

Tanár: Barta Enikő 

 

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

2018. november 9.-én: Szent Imre napok énekversenyen Fizer József és Magyar Panna vett 

részt. 

2018.11.24.- én Balassi Bálint Gimnázium szalagavató műsorában énekelt: Istvanovszki 

Diána  

2018.11.26.-án: Növendékhangversenyen, Istvanovszi Diána és Hódos Dominika énekelt. 

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

 

2018.december 21.-én felléptem a karácsonyi koncerten, zongorán kísért Kósa József. 

 

A 2. félév tanszaki hangversennyel kezdődött. 2019. február 12.-én tartottuk a Réti 

kamarateremben. Főszakos énekesek mellett a fakultációs énekesek is énekeltek a koncerten. 

Széles Tiszai Enikő kísérte az énekeseket zongorán. 

2019 április 9.-én növendékhangversenyen szerepelt Fizer József, Petrovszki Blanka és 

Istvanovszki Diána. Ők hárman képviselték iskolánkat az immár 21 éve megrendezésre került 

országos szintű magánénekes találkozón, amely 2 éve Keölnch Boldizsár nevét vette fel. 

2019. május 20.-án tartottuk az évvégi vizsgánkat. 

 

 

2. Vegyes tanszak 
2018/2019. évi beszámoló 

Készítette: Tóth Miklós - tanszakvezető 

 

A tanszakon tanító tanárok: 

 

Csetneki Hanna   népzene  

Csiki Gáborné   népzene  

Dávid Zsuzsanna   képzőművészet  

Gyimesi László   szintetizátor 

Nyíregyházi Ágnes   dráma  

Pálmai Krisztián   szintetizátor  

Sebjánné Rabóczki Terézia  modern tánc  

Tóth Miklós    rézfúvós 



 

1. Csetneki Hanna   népzene  

 

A Szabó Lőrinc Általános Iskolában részt vettünk kiállításmegnyitón. 

A Kiss Árpád Általános Iskolában részt vettünk kiállításmegnyitókon. 

2019.március 21. Ünnepi növendékhangverseny, melyen Bertók Áron és Bertók Péter 

szerepelt. 

Április 9. A hetedik növendékhangverseny, melyen Nagy Ida és Vartik Eszter játszottak. 

Május 22. Év végi vizsgakoncert, melyen az összes tanítvány fellépett. 

Sikeres félévet zártam. 

Az első félévben 2 kimaradó, 

a második félévben 2 új tanuló iratkozott be. 

 

2. Csiki Gáborné   népzene  

 

A  tanév statisztikája : 24 tanuló (23 főtárgyas, 1 fakultáció) iratkozott be.  Ebből 1 tanuló 

(2019.01.25.-i dátummal) abbahagyta tanulmányait. 

 

                                   A népzeneoktatás Balassagyarmaton és Rétságon folyt. 

                                   Balassagyarmat : 1 fő népi hegedű - HEK 2. 

                                                                1 fő népi ének - 1.o. 

                                                                4 fő népi hegedű - 1.o.  

                                                                1 fő népi ének - 2.o.   

                                                                3 fő népi hegedű - 2.o. 

                                                                2 fő népi ének - 3.o. 

                                              Összesen : 12 tanuló 

 

                                    Rétság : 2 fő furulya - HEK 1. 

                                                  2 fő furulya - HEK 2. 

                                                  1 fő népi hegedű - 1.o. 

                                                  3 fő furulya - 1.o. 

                                                  1 fő hegedű - 1.o. 

                                                  1 fő népi ritmushangszer - 2.o. 

                                                  1 fő furulya - 2.o. 

                                   Összesen : 11 tanuló 

A tanév végén 23 tanuló vizsgázott. 

 

Rétságon növendékhangversenyt tartottunk: november, december, és április hónapokban. 

Minden növendék szerepelt a hangversenyeken. 

2019. május 23-án az összes tanuló vizsgát tett. 

Balassagyarmaton 2 tanuló szerepelt növendék - hangversenyen, 1 növendék a "Rózsavölgyi - 

hangversenyen lépett fel.  

2019. május 31-én 12 tanuló tett vizsgát. 

A népzene szakon a tárgyi feltételek részben adottak. Hangszerek, tartozékaik (hegedű, vonó) 

cserére, javításra  szorulnak.  

A rétsági telephelyen (általános iskola) továbbra sem megoldott a hangjegy - tábla használata 

(a szolfézs órákon). 

Az együttműködés az iskolával, osztály-tanítókkal sokat javult. 

Munkánkat nagyban megkönnyíti az elektromos zongora használata (melyet az általános 

iskola kapott). 



 

3. Dávid Zsuzsanna   képzőművészet  

Tárgyi feltételek: 

A félév során a tárgyi feltételekben változás nem történt. A jövőben a terem bútorzatának 

korszerűsítése, a rajzbakok cseréje szükséges. A megfelelő csoportos oktatáshoz továbbra is 

nagyobb helyre lenne szükség és több természetes fényre. Egyébként a félév során részletezett 

feltételek továbbra is érvényesek. 

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. A tanév kezdetén az iskola fűtésrendszerének 

felújítása miatt a tanterem átmenetileg nem volt használható, de a munkálatok után a 

kazánház terében újabb hely szabadult fel. 

A terem méretei a csoportos foglalkozáshoz, a nagyobb helyigénnyel bíró technikákhoz (pl. 

festés) és a tanári korrekcióhoz nem kielégítőek. 

Eszköz- és anyagállomány: 

A második félév során sem történt eszköz- és anyagbeszerzés. A terem alapvető eszköz- és 

anyagállománya elhasználódott. Szükség lenne új rajztáblák és rajz- illetve festészeti 

eszközök, anyagok beszerzésére. A festészeti és grafikai alap technikákon túl nincs lehetőség 

a képzési kínálat tantervhez igazított színesítésére, bővítésére. Pl. mintázás, iparművészet, 

média, sokszorosító grafika. 

Kiállítás rendezéshez szükség lesz üveglapokra és keretekre. A paravánok festésre szorulnak. 

A paszpartuzáshoz kartonok beszerzése szükséges. 

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 számítógépen grafikai és videovágó 

program telepítésére lenne szükség. 

Tervek, célok, feladatok szöveges összefoglalása: 

Ebben a félévben a tanszak három csoporttal működött. Az órák szervezésében heti egy 

alkalommal összesen négy illetve hatórában vettek részt a gyerekek a képzésen. A tantervi 

követelményeknek megfelelően történt a csoportok kialakítása és a tantárgy kiosztás. 

A félév során bekapcsolódtunk a Civitas Fortissima 100 éves évfordulójának ünnepi 

rendezvényeibe.  

Iskolánk, a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola is csatlakozott a Balassagyarmati 

Tankerületi Központ ’Centenárium diákszemmel’ című éves programjához, melynek célja a 

Civitas Fortissima 100 éves évfordulójára való méltó megemlékezés. A márciusi program 

szervezőjeként kiállítást és hangversenyt szerveztünk „Ad perpetuam rei memoriam – A 



dolgok örök emlékezetéül” mottóval. A Civitas Fortissima Körkép megalkotásában hat iskola 

(Dózsa György Általános Iskola, Kiss Árpád 

Általános Iskola, Szabó Lőrinc Általános Iskola, Balassi Bálint Gimnázium, Rózsavölgyi 

Márk Alapfokú Művészeti Iskola, Mosoly EGYMI 35 tanulója vett részt szaktanáraik segítő 

hátterével. A több mint 20 négyzetméteres kép elkészítése közösségi alkotótevékenység 

keretében zajlott március 14-én a Rózsavölgyi Galériában, ezzel is hangsúlyozva a 100 évvel 

ezelőtti harcokban is oly fontos közös összefogás és erőfeszítés szerepét. A kép festése 

lehetőséget adott, hogy a hat iskola tanulói együtt dolgozzanak a közös célért, a csoportmunka 

erősítette az együttműködés fontosságát. A kép festését megelőző kutatómunkát Gere József 

helytörténész szaktanácsadóként segítette tanácsaival és a rendelkezésünkre bocsájtott 

kordokumentumokkal. Az alkotás bemutatására március 21-én kiállítás megnyitó keretében 

került sor. A kiállítást dr. Szakács Zoltán a Civitas Fortissima Kör elnöke nyitotta meg, 

hangsúlyozva az új nemzedékek szerepét a város örökségének tovább éltetésében és a helyi 

identitás megélésének fontosságát. A Balassagyarmati Tankerületi Központ vezetőjétől, 

Nagyné Barna Orsolyától minden résztvevő diák és segítő pedagógus emléklapot és jutalmat 

vehetett át. A kiállítás után az összművészet jegyében iskolánk más művészeti ágai is 

képviseltették magukat, egy növendék hangverseny zárta a megemlékezést. 

Versenyek, pályázatok: 

A középiskolai megyei rajz tanulmányi verseny regionális fordulója elmaradt. 

Részt vettünk a Nógrád Megyei Festészeti versenyen Somoskőújfalun és a Nógrád Megyei 

Általános Iskolai rajz tanulmányi versenyen, valamint a Pueri Fabri nemzetközi 

képzőművészeti versenyen. Több pályázatra is adtunk be alkotásokat, legutóbb a Tour de 

Hongrie kerékpár verseny szervezőinek felhívására, aminek várjuk az eredményét. A megyei 

rajz versenyen egy különdíjat kapott növendékünk. A Pueri Fabrin tanulónk különdíjban 

részesült. 

Alapvizsga: 

1 tanuló sikeres alapvizsgát tett. 

 

Versenyek: 

Versenyek típusa és a 

versenyek neve 

Felkészítő tanár neve A versenyen induló tanuló 

létszám (fő) 

 

általános iskolai rajz 

tanulmányi verseny 

Dávid Zsuzsanna 6 

 

 

Egyéb tanulmányi, illetve nem tanulmányi versenyek: 

Versenyek típusa és a 

versenyek neve 

Felkészítő tanár neve A versenyen induló tanuló 

létszám (fő) 

 

Pueri Fabri Dávid Zsuzsanna 8 

Tour de Hongrie Dávid Zsuzsanna 4 

 



4. Gyimesi László   szintetizátor 

 

Első félév: 

A 2018/2019. tanév munkaterve szerint: „Gyimesi László - 2018. augusztus 27 – től nyugdíj 

előtti kötelező felmentési idejét tölti. Várhatóan 2019 januártól óraadóként tanít 

Érsekvadkerten. Addig növendékeit Gyimesiné S. Erika veszi át.” 

Ez maradéktalanul megvalósult. 2019. január 3 – tól ismét Gyimesi László tanítja a 6 

növendéket, akik mindnyájan szerepeltek az adventi növendékhangversenyen. Többen az 

általános iskolai rendezvényeken is. A növendékek nagyrész teljesítették az adott félév 

célkitűzéseit. Az eddig jelentkező esetleges hiányosságok a következő félévben pótolhatók. 

Ehhez első lépésben szükséges a pianínók (2-3 db) újrahangolása. 

A fenti, 1. félévi beszámoló folytatásaként: 

A színvonal javulásában nem sikerült nagy áttörést elérni, melynek alapvető oka a 

növendékek 2. félévbeli, nagyfokú általános iskolai leterheltsége. Ez az utóbbi idők 

„legnehezebb” féléve volt. Ezzel együtt tanulók alapvetően teljesítették az éves 

követelményeket és megfeleltek a vizsgakövetelményeknek. 

Sajnos nem történt meg a pianínók újrahangolása! 

A 2019/2020-as tanévre 5 régi növendék jelentkezett. 

5. Nyíregyházi Ágnes   dráma  

 

Két színjátszócsoporttal, 10-10 fővel indultunk 2018 szeptemberében. Az összetétel több 

szempontból is heterogén: egyrészt életkor (6-tól 16 évesig), másrészt lakóhely (Szügy, 

Csesztve, Őrhalom, Érsekvadkert, Ipolyszög, Patvarc) tekintetében. Tartottam attól, hogy ez 

majd nehezíti a munkámat, de - meglepő módon - megkönnyítette. (Bár két diák kimaradt 

elfoglaltságaikra hivatkozva, de a színpadon 24 gyermek és 4 felnőtt/zenész működött 

együtt!) Olyan egymásra figyelést, segítségnyújtást, barátságos kapcsolatot, szeretetet 

tanúsítottak egymás iránt, amely - különösen a próbák, bemutatók során - megható volt. A 

közönséghez, a zsűrihez is átment ez a példa értékű együttműködés, különdíjjal jutalmazták!  

A tanévkezdés a már hagyományos ismerkedős "bulival" kezdődött a kertünkben, sok 

énekkel, vidámsággal, játékokkal. Az őszi hónapok a képességek feltérképezésével, 

beszédtechnikát, ritmusérzéket, közös éneklést javító/fejlesztő gyakorlatokkal, 

kapcsolatépítéssel, majd sok-sok dramatizálással, improvizációs feladattal, szókincs-, 

memóriafejlesztő játékkal telt.  

A második félév a nagy felkészülés időszaka a WSO-ra (Weöres Sándor Országos 

színjátszófesztivál). Talán a legnehezebb a darabválasztás. Idén Arany János: A bajúsz c. 

elbeszélő költeményének adaptációjával indultunk. ("Csak" háromszor írtam át a 

forgatókönyvet!) A sikerhez vezető második lépés a jó szereposztás: mindenkiből kihozni a 

számára legmegfelelőbb, legkedvesebb figurát. Aztán már csupán dolgoznunk kell közös 

akarattal, odafigyeléssel.  

A diákok és szülők közti információközlésnek eddig is jól bevált módját, a Facebook-csoport 

létrehozását választottuk a  technikai részleteket, próbarend-egyeztetéseket, díszletek, 

kellékek tervezését, beszerzését megbeszélendő fórumként. Gördülékenyen, napi szinten 

tudtuk az esetleges problémákat kezelni, jól bevált. Emellett szükség volt szülői értekezletre 

is, ahová meglepően szép számban jelentek meg az érintettek, jópáran sokat segítettek, 

köszönet érte. 



E tanévben is nagyot lendített munkámon Koplányi Luca (néptánc szakos egyetemista 

kollegina) és Pálmai Krisztián kollégánk az évközi munka és a bemutatók során egyaránt. Az 

ő segítségükkel lett "fergeteges" (zsűri) az előadás mindhárom bemutatón. A táncok, az 

élőzene nélkül nem érhettünk volna el ARANY minősítést a megyei fordulón, sem sikert a 

regionális bemutatón. (Közkívánatra még harmadszor is előadtuk a Dózsa Iskola 

közösségének.) Köszönöm munkájukat, és a RMAMI nyújtotta lehetőséget, melyre a 

továbbiakban is számítok. 

Befejeződött az "évad" a PIMASZ KAMASZ csoport számára, már csak az ehető kellékek 

("sonka, sódar, füstőt ódal") elfogyasztása maradt hátra egy bográcsozás, nagy éneklés 

cigányzenével, vidám összejövetel keretében... ("Elindultak a cigányok a bálba,...") 

 

6. Pálmai Krisztián   szintetizátor  

 

A 2018-19-es tanévet 19 növendékkel kezdtem. 

Növendékeim összetétele: 

1 számítógépes zene,  

13 klasszikus szintetizátor,  

5 szintetizátor-keyboard szakos.   

Októberben kimaradt 1 fő szintetizátor-keyboardos tanulóm. Ugyanebben a hónapban 

felvettem 1 főt ugyanerre a szakra.  

Félévkor 1 klasszikus szintetizátor szakos növendékem maradt ki. Az év rendben lefolyt. 

Rendszeresen felléptünk a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában. Május 29-én tartottuk 

meg a vizsgakoncertünket. 

 

7. Sebjánné Rabóczki Terézia  modern tánc  

 

Tárgyi feltételek: 

 

 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, amit pótolni kellett. 

 

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 kell használnunk a termet íjász csoporttal, illetve evezősökkel, 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. 

 

Eredmények: 

A tanszakra beiratkozott növendékek számának növekedése miatt 5 osztály szerveződött 

ebben a tanévben is, a beiratkozók száma emelkedett az előző évhez képest (74 növendék). A 

tanév során kiíratkozott 12 növendék, 2 növendék jogviszonya térítési díj hátralék 

következtében szűnt meg, érkezett 10 növendék. A tanévet 70 növendékkel zárta a tanszak, 

közülük 50-en kaptak bizonyítványt.  

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

programokat, figyelemmel kísérik munkánkat, segítségükre lehet számítani. 

 

 A pedagógiai programból fakadó feladatok 

 

(növendékhangversenyek, meghallgatások, vizsgák, időpontok) 

Rendezvény, program 

megnevezése 
A program időpontja 

A résztvevők (tanulók és 

felkészítő pedagógusok) 

Fellépés Cserhársurányban 

 

aug.20. 

 

a tanszak növendékei (10 fő) 

Sebjánné R.T. 

 Fellépés a „Szeptembriós”-on szept.14. a tanszak növendékei (26 fő) 

S.R.T. 

 Szülői értekezlet minden 

osztályban  

szeptember   

S.R.T. 

Fellépés a Szent Imre Napok 

rendezvényen  

nov.8.  a tanszak növendékei (21 fő) 

S.R.T. 

Fellépés a Meseerdő Óvoda 

Jóték. Bálján 

 

nov.17.   a tanszak növendékei (10 fő) 

S.R.T. és a Vitalitás S.E. 

edzője 

MTMSZ Őszi Kupa 

Táncverseny, Budapest   

nov.18. a tanszak 31 növendéke a 

Vitalitás S.E. színeiben 

S.R.T. és a Vitalitás 

S.E.edzője 

 Fellépés a Polgármesterek 

Bálján  

nov.24. a tanszak 11 növendéke 

S.R.T. és a Vitalitás S.E. 

edzője 

Fellépés a Kábelgyár Mikulás 

műsorán 

 dec.6. a tanszak 26 növendéke 

S.R.T. 

Flashmob az adventi vásárban dec.15. a tanszak 27 növendéke 

S.R.T. 

 Fellépés Szügyben a 

karácsonyi műsorban  

dec.16. a tanszak 4 növendéke és volt 

növendékünk Sebján Rozi 

S.R.T. 

Fellépés a Szentgyörgyi 

Gimnázium karácsonyi 

műsorában 

dec.20. a tanszak 28 növendéke 

S.R.T. és a Vitalitás S.E. 

edzője 

Fellépés a cserhátsurányi 

iskola karácsonyi műsorában 

dec.21. a tanszak 30 növendéke 

S.R.T. és a Vitalitás 

S.E.edzője 

Az Adventi hangversenyen 

fellépett volt növendékünk 

dec.21. Sebján Rozália 

S.R.T. 



Fellépés a Börtönben dec.22. a tanszak 9 növendéke 

S.R.T. és a Vitalitás 

S.E.edzője 

Karácsonyi Táncvarázs (félévi 

vizsgaelőadás) 

Bgy., Megyeháza 

 

dec.22. a tanszak összes növendéke és 

volt növendékeink (6 fő) 

Karácsonyi parti dec.22. a tanszak növendékei, szülők, 

hozzátartozók (82 fő) 

Fellépés az ipolysági 

Művészeti Alapiskola Jóték. 

Bálján 

 jan.11.  a tanszak 11 növendéke 

S.R.T. és a Vitalitás 

S.E.edzője 

Táncped.Orsz.Szöv.Regionális 

Műv.Fesztivál,Oroszlány 

febr.09. Táncped.Orsz.Szöv.Regionális 

Műv.Fesztivál 

BBG Jóték.Bál febr.15. Tóth Imola, Nagy Sára 

(S.R.T.) 

Városi Gyermek Farsang febr.16. a tanszak 10 növendéke 

S.R.T 

Táncelőadás megtekintése 

Budapest (Spirit Dance 

Company: Száll a kakukk 

fészkére, volt növendékünk, 

Sebján Rozi szereplésével) 

febr.23. a tanszak 2 növendéke 

S.R.T 

Táncelőadás a Szabó Lőrinc 

Isk. diákjainak a Műv.Házban 

márc.13. a tanszak 22 növendéke 

S.R.T.  

  MTMSZ Tavaszi Kupa 

Táncverseny, Budapest   

márc.23.-24. a tanszak 26 növendéke 

S.R.T. és a Vitalitás 

S.E.edzője 

Táncped.Orsz.Szöv.Országos 

Műv.Fesztivál, Budapest 

ápr.13. Táncped.Orsz.Szöv.Regionális 

Műv.Fesztivál 

„Utazás a világ körül” saját 

táncelőadás a Megyeházán 

ápr.16. a tanszak 23 növendéke 

S.R.T. és a Vitalitás 

S.E.edzője 

a 70 éves Hungaropharma 

Gyógyszergyár ünnepi 

rendezvénye, Budapest 

ápr.26. Ádám Dalma Luca 

saját rendezésű II. 

Rózsavölgyi Kupa 

Táncverseny, Városi 

Sportcsarnok 

ápr.28. a tanszak 46 növendéke; 

S.R.T. 

Szlovák Műv.Iskolák 

találkozója, Rimaszombat 

ápr.30. a tanszak 3 növendéke; S.R.T. 

  MTMSZ Országos 

Bajnokság Táncverseny, 

Budapest   

máj.05.-06. a tanszak 27 növendéke 

S.R.T. és a Vitalitás 

S.E.edzője 

WFF FIT-Kid Világ Kupa, 

Budapest 

máj.11. a tanszak 4 növendéke 

S.R.T. és a Vitalitás 

S.E.edzője 

Városi Gyermeknap, Műv.Ház máj.19. a tanszak 35 növendéke; 

Gyermeknap, Cserhátsurány máj.24. a tanszak 23 növendéke 

S.R.T. 

Say My Name Hip-Hop máj.27. a tanszak 10 növendéke 



Tánccsoport Gálaműsora, 

Szécsény 

S.R.T. 

Falunap, Ludányhalászi jún.01. a tanszak 12 növendéke 

S.R.T. 

Táncgála (tanév végi 

vizsgaelőadás), Megyeháza 

jún.02. a tanszak összes növendéke 

S.R.T. 

Gyermeknap, Szügy,Ált Isk. jún.07. a tanszak 15 növendéke 

S.R.T. 

Táncos Party, Nyírjes jún.07. a tanszak növendékei, szülők, 

hozzátartozók 

S.R.T 

 WDA World Dance 

Championship, Budapest 

 jún.14.-15. a tanszak 16 növendéke 

S.R.T. és a Vitalitás 

S.E.edzője 

„Utazás a világ körül” saját 

táncelőadás a Ipolybalogon 

jún.17. a tanszak 15 növendéke 

S.R.T. és a Vitalitás 

S.E.edzője 

IPolybalogi Művészeti 

Alapiskola tanévzáró 

táncbemutatója, Csáb 

jún.20. a tanszak 4 növendéke 

S.R.T 

IPolybalogi Művészeti 

Alapiskola tanévzáró 

táncbemutatója, Ipolybalog  

jún.27. a tanszak 4 növendéke 

S.R.T 

 

Médiamegjelenés:  

-az összes városi fellépésünkről tudósított a Városi Televízió 

-a tanév során 2 alkalommal készült velem riport az Ipoly Tévé számára. 

Közösségi média események:  

-Karácsonyi Táncvarázs, Rózsavölgyi Kupa, Tanévzáró Táncgála. 

Pályázatok:  

-a Rózsavölgyi Kupa Táncverseny megrendezésére összeállított pályázatom nyert az 

Önkormányzat Kulturális pályázatán 

 

Tervek, célok, feladatok: 

 növendékek létszámának folyamatos növelése; a beiratkozott gyerekek megtartása; 

 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; 

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

közösség életébe. 

 A legfontosabb célunk a saját gyakorlóterem megvalósítása lenne. Ennek érdekében 

igazgatónkkal együtt beszélgetést folytattam a polgármesterrel, egy eladó ingatlan 

tulajdonosával, egy átalakítható ingatlan tulajdonosával, ill. a Tankerület vezetőjével 

ezidáig, sajnos eredménytelenül. 



 

8. Tóth Miklós    rézfúvós 

 

Félévváltáskor egy tanuló kimaradt, de egyéb lemorzsolódás nem volt.  

Növendékeim szinte mindegyike részt vett különböző rendezvényeken 

(növendékhangversenyek, iskolai ünnepségek, méhésztalálkozó, kiállításmegnyitók, 

hangszerbemutatók). 

A már működő révfúvós kamaracsoport mellett alakult egy tisztán a Szent Imre Keresztény 

Általános iskola tanulóiból álló együttes is.  

Az év végi kimaradás minimális lesz, így a következő tanév zökkenőmentesnek ígérkezik. 

 

 

 

3. Fafúvós tanszak 
2018/2019. évi beszámoló 

Készítette: Kanyó András - tanszakvezető 

 

A tanszakon tanító tanárok: 

 

Kanyó András  fuvola, furulya 

Barát Attila   szaxofon, klarinét, furulya 

Berki Lilla Ildikó   furulya 

Gyimesiné Sepsi Erika furulya 

Csákány-Dedics Fruzsina  furulya, fuvola 

Hajdú István   furulya 

Tóth Péter   furulya, fagott 

Palánki Lénárd   furulya 

 

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). 

 

Nagyon kedvező hatású volt a tanszaki munkánkban a hangszercsere-programban új 

hangszerek beszerzése, és jelentős hangszerfelújítások, javíttatások, - amely évtizedek óta 

most először valósult meg ilyen jelentős mértékben! 

 



A tanszaki munkánk legfontosabb eseményei: 

 Tanszaki megbeszélésünket augusztus 23.-án és szeptember 3.-án tartottuk, az éves 

munkaterv kialakításáról, elfogadásáról. 

 A tanévnyitón ünnepi műsorában szerepelt Siket Flóra fuvola 2. o. tanuló, szeptember 

6.-án. Tanára: Kanyó András 

 A Zenei Világnap hangversenyén október 1.-én szerepeltek a fafúvós-tanszak tanulói: 

Siket Flóra, Hatala Dóra fuvola szakos tanulók. Tanáruk: Kanyó András 

A klarinétos tanulók: Kanyó Zakariás, Koleszár Csenge Nielsen Kevin, Koltányi 

Barnabás, Nagyházi Gergő, Nagyházi Attila, Lágymányosi Gréta. 

Tanáruk: Barát Attila. Szerepeltek a tanszak tanárai: Kanyó András, Barát Attila 

 Október 25.-én a tanév 1. növendékhangversenyén szerepeltek tanulóink. 

 November 2.-án a tanév 2. növendékhangversenyén szerepeltek tanulóink. 

 November 20-án a szlovákiai művészeti testvériskolánk Lukanyényei -Tagozatán 

közös növendék hangversenyen szerepelt tanszakunk tanulója Siket Flóra – fuvola 2. 

B. o Tanára: Kanyó András 

 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. 

 December 18.-án a Balassagyarmati Tankerület ünnepségén szerepelt Siket Flóra - 

fuvola 2. B. o. Tanára: Kanyó András 

 December 21.-én, a balassagyarmati „Karácsonyi Koncerten” tanszakunkról 

szerepeltek tanulóink Siket Flóra és Hatala Dóra – fuvola, tanáruk: Kanyó András. 

Valamint, Kanyó Zakariás, Koleszár Csenge, Nielsen Kevin - klarinét, szaxofon, 

tanáruk: Barát Attila és a fafúvós tanárok: Barát Attila, Kanyó András, Tóth Péter, 

Palánki Éva. 

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

aktualitásokról. 

 Január 23.-án A „Rózsavölgyi - emléknap” iskolai ünnepségén, és koszorúzáson 

szerepelt Hatala Dóra fuvola 10. B. o. tanuló. Tanára: Kanyó András 

 Tanszakunkon hagyományosan a hangszertanulást kezdők félév végi 

meghallgatásának szempontjai és követelményei az elmúlt tanévekhez hasonlóak 

voltak. A záró órák keretében a meghallgatásokon - melyet január 17-24.-én 

tartottunk, a hangszert kezdő, balassagyarmati tanulók szerepeltek: 

Palánk Éva - tanárnő  Tanítványa: Pécsi Petra  - fuvola HEK 2. o. 

Kanyó András - tanár  Tanítványa: Dolla Maja   - fuvola 1. o. 

Tóth Péter - tanár Tanítványai:  Istvanovszki Ambrus  - fagott 1. o. 

   Fenyvesi András  - fagott 1. o. 

 Barát Attila - tanár balesete miatt betegszabadságon volt, záró órái elmaradtak. 

 Január 31-én, Csákány - Dedics Fruzsina Nógrádon tanító fuvolatanár kolléganő 

gyakornoki minősítő vizsgán szép eredménnyel szerepelt. 

 Március 21-én, ünnepi növendékhangversenyen, a Civitas Fortissima összművészeti 

esemény iskolai rendezvényén szerepeltek fuvolás tanulóink Siket Flóra és Hatala 

Dóra. Tanáruk: Kanyó András 

 A második alkalommal április 10-11-12. megrendezett „Rózsavölgyi-napok” 

programjában testvériskoláinkkal közös növendékhangversenyen szerepeltek iskolánk 

hangversenytermében fuvolás tanítványaink Siket Flóra és Hatala Dóra. Tanáruk: 

Kanyó András. Nyugdíjas dolgozóink köszöntésekor rendezett növendékkoncerten a 

szaxofon kvartett, és fuvolás tanuló szerepeltek. Tanáraik: Barát Attila, Kanyó András. 

A szakmai programnapon előadást tartott Kanyó András a tananyagról és 

versenyekről. 

 Április 17-én megrendezett II. Regionális Klarinét-Szaxofon Versenyen 

Dédestapolcsányban kiemelkedő eredménnyel szerepeltek tanulóink: klarinét I. 



korcsortban I. helyezett Bacsa Viktória, II. helyezett Szilágyi Máté. Tanáruk: Barát 

Attila, zongorán közreműködött Kósa József. 

 Május 30-án furulya, klarinét, szaxofon, kamarazene szakos növendékeinek rendezett 

hangversenyén együtt szerepelt tanítványaival Barát Attila tanár kolléga, iskolánk 

hangversenytermében. Közreműködött: Csuka László, Kósa József, - zongora, Tóth 

Péter fagott. 

 Június 4.-én és 11.-én hangszerbemutató négy előadáson 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  

 A fafúvós-tanszaki év végi beszámolókat az alábbi időpontokban tartottuk: május 21. 

Bercel, Nézsa, 22. Romhány, 23. Balassagyarmat 28. Érsekvadkert, Nógrád. A 

beszámolók rendben megtörténtek. Sikeresen alapvizsgázott május 27-én 2 fuvola-

szakos, és 1 fagott-szakos tanuló. Zenei pályán tovább tanuló növendékünk 

Romhányból Mátyás Adrienn furulya szakos – aki a tanév során szép szerepléseivel is 

jelen volt hangversenyeinken. Sikeres felvételi eredményeként tanulmányait a váci 

zeneművészeti szakképző iskolában folytatja majd. Tanára: Hajdú István 

 A Nógrád Megyei Pedagógiai Oktatási Központ rendezésében Balassagyarmaton 

iskolánkban megrendezett területi díjátadó ünnepségen, június 5.-én tanszakunkról 

szerepelt a tanévben kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanuló Siket Flóra - 

fuvola 2. B. o. Tanára: Kanyó András, - zongorán közreműködött: Lévárdi Beáta, 

valamint a tanévben számos alkalommal szerepelt szaxofon kvartett, tanáruk: Barát 

Attila, zongorán közreműködött: Kósa József. 

 Iskolánk tanévzáró ünnepi hangversenyén június7-én tanszakunkról szerepelt végzős 

10. o. tanuló Hatala Dóra. Tanára: Kanyó András 

 A fafúvós-tanszak tanévzáró megbeszélését hagyományaink szerint a tanévzáró 

tantestületi értekezlethez kapcsolódóan terveztük. 

 

 

 

4. Zeneismeret tanszak beszámolója 
2018/2019. évi beszámoló 

Készítette: Franka Beáta - tanszakvezető 

 

A tanszakon tanító tanárok: 

 

Csábi István     zeneismeret 

Csákány-Dedics Fruzsina  szolfézs 

Barta Enikő    szolfézs 

Csiki Gáborné    szolfézs 

Demkó Natália-Nézsa  szolfézs 

Kósa József    szolfézs 

Ember Péterné   szolfézs 

Temeláné Csernák Bernadett  szolfézs 

Kocsisné Czifra Klára  szoflézs 

Hajdú István    szolfézs 

Marótiné Drajkó Mónika  szolfézs 

Pálmai Krisztián   szolfézs 

Palánki Lénárd   szolfézs 

Vígh Lajos    szolfézs 



 

Balassagyarmat 

 

Balassagyarmaton az oktatás 5 helyszínen zajlott: 

 A zeneiskola főépületében az alábbi pedagógusok tanítottak: 

Csábi István – zenetörténet 

Franka Beáta – szolfézs, kórus 

Kocsisné Czifra Klára (nyugdíj mellett)– szolfézs 

Kósa József - zenetörténet 

Pálmai Krisztián – szolfézs, kórus 

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

Barta Enikő tanított szolfézst, 5 csoportja volt. 

 A Szabó Lőrinc Általános Iskolában jómagam 3 szolfézs csoportot tanítottam. (Az 

EK1 csoport az alacsony csoportlétszám miatt nem tudott elindulni.) Itt nehézséget 

jelentett, hogy az igen rossz állapotban lévő pianínót nem cserélték le az új digitális 

zongorára. Ez ügyben a tanév folyamán több alkalommal egyeztettem az 

intézményvezetővel, aki elmondta, hogy a problémát az jelenti, miként lehetne 

zárhatóvá tenni a hangszert. Ő egy védő szekrényben próbálta keresni a megoldást, az 

erről készült tervrajzokat meg is mutatta, de - valószínűleg, mivel bizonytalannak 

látszott, hogy az a megoldás valóban működőképes lesz-e - a szekrény végül mégsem 

készült el.  

 A Kiss Árpád Általános Iskolában jómagam 5 szolfézs csoportot oktattam. (Ezen felül 

egy további csoport oktatása két helyszínen zajlott: az egyik órát a zeneiskolában, a 

másikat a Kiss Árpád Általános Iskolában tartottuk meg.) A hordozható ötvonalas 

táblát az 1. félév folyamán sajnos nem tudtuk használni, mert eltűnt. A 2. félév elején 

szerencsére előkerült. A digitális zongorát csak akkor tudtuk használni, amikor a 3.a 

osztálytermébe voltunk beosztva (amíg az osztály testnevelés órán volt), mivel az ő 

termükben helyezték el a hangszert. Ez heti egyetlen szolfézs órát jelentett. A többi 

óra nagy részét az ének teremben tudtuk megtartani (ott tábla és zongora is volt), egy 

szolfézs órán nem tudtunk hangszert használni. 

 A Dózsa György Általános Iskolában Ember Péterné tanított szolfézst (nyugdíjasként), 

egy összevont csoportja volt. 

 

Az idei tanév végén hat növendék tett alapvizsgát. Hárman zenetörténetből, hárman pedig 

szolfézs tárgyból alapvizsgáztak (utóbbiak közül ketten az írásbeli vizsgát választották, egy 

növendék pedig szóbeli vizsgát tett). 

A Szabó Lőrinc Általános Iskolában működő szolfézs csoportok közül a két magasabb 

osztályú csoport a hagyományokhoz híven idén is közreműködött az intézmény helyi 

eseményein. A gyerekek énekeltek december 21-én a karácsonyi ünnepségen a citerás 

növendékek kíséretével, valamint a június 4-én megtartott hangszerbemutató hangversenyen. 

A kórus szerepelt az október 1-i zenei világnapi hangversenyen, a december 12-i 

növendékhangversenyen, december 14-én a Balassi Bálint Gimnáziumban megrendezett 

karácsonyi hangversenyen, és december 21-én a zeneiskolai karácsonyi koncerten. Ez utóbbi 

hangversenyen a kórus egy közös produkciónak is részese volt, melynek során citerás 

növendékekkel és hangszereken közreműködő tanárokkal együtt lépett színpadra. 

Énekkarunk részt vett január 29-én a jubileumi Civitas Fortissima ünnepségen a városi 

egyesített kórus produkciójában. Ezt követően szerepelt március 8-án a Szent Erzsébet Idősek 

Otthonában rendezett nőnapi műsoron, a március 21-i és az április 9-i 

növendékhangversenyen. Április 13-án részt vett az Egerben megrendezett Éneklő Ifjúság 

Zenei Fesztiválon, ahol „Arany diplomával” és „Év Kórusa” minősítést szerzett. Az énekkar 



énekelt továbbá május 29-én Dunavarsányban, a testvériskolánkkal közösen megrendezett 

hangversenyen, valamint június 7-én a tanévzáró ünnepélyen. 

Az énekkar idei működéséhez nagy segítséget jelentett az EMMI által kiírt kóruspályázaton 

nyert anyagi támogatás. Ebből a keretből sikerült finanszírozni az utazások költségeit, a 

verseny regisztrációs díját, valamint ezúton nyílt lehetőség új ritmushangszerek, kották, 

technikai eszközök beszerzésére, és kórus sálak készíttetésére. 

Ápr. 11-én a Rózsavölgyi Napok keretében megrendezett vetélkedőn iskolánkból négy csapat 

vett részt: a romhányi, a nézsai csapat, a főépületünkben működő szolfézs csoportokból pedig 

két csapat szerveződött. A feladatok összeállítását és a vetélkedő levezetését Hajdú István és 

felesége, Hajdú Éva vállalta. A vetélkedőre való készülés jó alkalmat adott arra, hogy a 

növendékek többet megtudhassanak iskolánk névadójáról. A csapattagok egy része 

meghallgatta a vetélkedőt követő hangversenyt is, melyet a Balassagyarmati Kamaraegyüttes 

adott. 

A tanév végén az iskola kapott 1 db új interaktív panelt, ennek elhelyezése a napokban zajlik. 

A tábla megfelelőbb elhelyezése miatt az emeleti 112-es szolfézs terem és a szomszédos 113-

as terem helyet cserél egymással. Reményeink szerint a jövő tanévtől a tábla használata 

színesebbé, változatosabbá teszi majd a főépületben zajló szolfézsoktatást. 

 

Érsekvadkert 

Érsekvadkerten 3 szolfézs csoport működött, melyeket Gyimesi László nyugdíjba vonulása 

miatt január 3-ig Temeláné Csernák Bernadett tanított. Gyimesi László január 3-tól nyugdíj 

mellett újra elkezdett tanítani, így 2 csoport visszakerült hozzá, az előképző csoportot ezt 

követően is Temeláné Csernák Bernadett tanította. A tanulók énekeltek az adventi 

növendékhangversenyen. Újdonság volt, hogy mindez citera kísérettel történt, mert a 

zeneiskola mellett többen járnak a Művelődési Ház citera szakkörébe is. A növendékek 

énekeltek továbbá a május 14-én megrendezett anyák napi hangversenyen is. A hordozható 

ötvonalas tábla problémája még nem oldódott meg, a jelenlegi rossz állapotban van, ezért 

szükség lenne egy újra. Szintén megoldásra vár a pianínók felhangolása. 

 

Romhány 

Romhányban Hajdú István tanított szolfézst, 3 csoportja volt. A kórus az előző tanévhez 

hasonlóan az általános iskola kereteiben működött, de a 21 zeneiskolás tanulóból két 

kivétellel mindenki a kórus tagja volt. Ők a helyi és iskolai rendezvényeket tették 

hangulatosabbá fellépésükkel. Szerepeltek növendékhangversenyen, valamint az adventi és 

karácsonyi hangversenyen. Részt vettek az adventi esten, és az Érsekvadkerten rendezett 

megyei napon. Énekeltek továbbá a Rákóczi-napon, az év végi hangversenyen, és a vidám 

évzárón. Érdemes megjegyezni, hogy a fiúk létszáma is viszonylag magas, 7 fő. A tavaly 

leselejtezésre ítélt kottatartót és zongoraszéket sikerült saját erőből helyreállítani, így ezek 

újra használhatóvá váltak. Az iskola épületében november végéig zajló felújítási munkák 

miatt év elején a tanítás igen körülményessé vált, de a jó szervezés, és a tanárok nagymértékű 

toleranciája miatt minden különösebb probléma nélkül lehetett tanítani. 

 

Rétság 

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

csoportot. A gyerekek énekeltek a december 17-i karácsonyi koncerten, és az áprilisi 

hangversenyen. A zongora problémája megoldódott, mert tudták használni az iskola új 

digitális zongoráját, a hordozható ötvonalas tábla hiánya viszont továbbra is nehézséget okoz. 

 

Szügy 

Szügyben két összevont csoport működött, tanáruk Palánki Lénárd volt. A tanítás rendben 

zajlott. A gyerekek közül néhányan énekkel és ütőhangszerrel közreműködtek társaik 

hangszeres produkcióiban az általános iskola, valamint a falu karácsonyi hangversenyén. A 

hordozható ötvonalas táblát az 1. félév folyamán sikerült használható állapotba hozni. 



 

Nézsa 

Nézsán 4 szolfézs csoport működött, melyeket Demkó Natália tanított. A tanulók szerepeltek 

az október 6-i ünnepségen, az október 23-i megemlékezésen, november 11-én a Márton-napi 

ünnepségen, december 19-én a zeneiskolai karácsonyi hangversenyen, december 20-án a falu 

karácsonyi ünnepségén, december 21-én az általános iskola karácsonyi műsorán, majd a 

Magyar Kultúra Napjának alkalmából rendezett megemlékezésen. A gyerekek énekeltek 

továbbá a március 15-i ünnepségen, május 7-én az anyák napi műsorban, május 29-én az 

évzáró hangversenyen, a pedagógus napi műsorban, és készülnek a ballagáson való 

szereplésre, amely június 15-én lesz. 

 

Nógrád 

Nógrádban Dedics Fruzsina kettő, Tóth Istvánné egy szolfézs csoportot oktatott. A 

növendékek szerepeltek november 26-án az iskola felújított épületének átadó ünnepségén, 

december 11-én az adventi hangversenyen, a farsangi ünnepségen, május 31-én az év végi 

hangversenyen, és készülnek a tanévzárón való szereplésre, amely június 19-én lesz. Szülői 

felajánlásra kaptak egy pianínót, melyet a felhangolást követően használatba tudtak venni. 

 

Bercel 

Bercelen Vígh Lajosné tanított szolfézst. A növendékek szerepeltek az iskolai 

rendezvényeken. 

 

5. Billentyűs tanszak beszámolója 
2018/2019. évi beszámoló 

Készítette: Perneczky Zsolt - tanszakvezető 

 

A tanszakon tanító tanárok: 

Bira Sándorné     

Demkó Natália    

Ember Péterné    

Kósa József     

Lévárdi Beáta     

Marótiné Drajkó Mónika    

Molnár Ottó      

Perneczky Zsolt    

Széles-Tiszai Enikő    

Tóth Istvánné     

Vígh Lajos     

Vígh Lajosné  

 

A tanév kezdetén a szokásos két fontos feladattal indítottunk: 

1. A felvett tanulók órarend szerinti tanításának elindítása. 

2. A korrepetíciós órák szétosztása.  

 

Mindkettőnél figyelembe kellett venni, hogy Széles-Tiszai Enikő és Kósa József 

gyakornokokként kevesebb óraszámban taníthatnak. Most így utólag visszatekintve sikerült 

eredményesen megoldani. 

 

Hangszerállományunk gyarapodása lehetővé tette, hogy mostanra már két tanteremben két 

pianínón folyhat az oktatás. 



 

A növendékhangversenyek állandó szereplői a tanszak tanulóiból kiválasztott, arra érdemes 

zongoristák. Kicsiktől a nagyokig minden osztály képviselve volt. 

 

Ezeken kívül is szerepeltek más rendezvényeken: 

A szügyi általános iskola 30 éves jubileumi ünnepségén, zongorán közreműködött Csordás 

Sára, tanára Perneczky Zsolt. 

Balassagyarmaton, a „Zene világnapja” hangversenyen az előző évek bevált gyakorlata 

alapján a legjobb tanulók és tanárok játszottak. Csalár Csenge zongorázott, tanára Lévárdi 

Beáta. A tanárok közül Kósa József, Széles-Tiszai Enikő, Lévárdi Beáta és Perneczky Zsolt 

közreműködését hallhattuk. 

A rétsági telephely tanulóinak hangversenye november 15-én, Marótiné Drajkó Mónika 

vezetésével megtörtént. 

Adventi hangversenyeken felléptek: 

   Dec. 13-án, Nógrádon Tóth Istvánné növendékei.  

   Dec. 17-én, Rétságon Marótiné Drajkó Mónika növendékei. 

   Dec. 19-én Nézsa telephely növendékei Demkó Natália és Perneczky Zsolt 

közreműködésével. Mivel minden tanuló szerepelt, ezért ezt a hangversenyt a félévi 

meghallgatásnak tekintettük.  

   Dec. 18-án a tankerület igazgatóinak rendezett ünnepségen közreműködött Csalár Csenge / 

tanára   Lévárdi Beáta/ és Perneczky Zsolt. 

   Dec. 21-én, Balassagyarmat Karácsonyi Hangverseny. Közreműködtek: Lévárdi Beáta, 

Kósa József és Perneczky Zsolt. 

 

A munkatervünkben szereplő félévi tanszaki meghallgatás a megszokott rendben a 

következők szerint történt: 

 Január 15-én Balassagyarmat 

 Január 16-án Szügy 

 Január 17-én Romhány, Nógrád, Rétság 

 Január 22-én Bercel 

A meghallgatásokon a tanulók az osztályuknak megfelelő anyagot játszottak. 
 

 

 

 

 

A SZÉCSÉNYI TAGINTÉZMÉNY 
2018/2019. évi beszámoló 

Készítette: Csukáné Szerémy Andrea – tagintézmény-vezető 

 
 

Tagintézményünkben a 2018/19-es tanévben 134 (nettó) – 149 (bruttó érték = van gyermek, 

aki két tanszakon tanult) tanultak három művészeti ágban. Az oktató munkát tíz pedagógus 

látta el, és 4 órás iskolatitkár segítette munkánkat.  

 

Személyi feltételek: 

 

A tagintézményben oktató pedagógusok száma: 10 fő 

 

Főállású, teljes munkaidős pedagógusok: 

Bakos Ferenc, 

Barát Attila (teljes óraszámának egy részét a balassagyarmati székhelyintézményben teljesíti), 



Bobály Csaba, 

Csukáné Szerémy Andrea. 

 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott óraadó pedagógus (máshol van főállása): 

Garamvölgyi Andrea, 

Kissné Csépe Éva. 

 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott óraadó pedagógus (nyugdíj mellett): 

Palánki Éva 

 

Székhelyintézményben foglalkoztatott főállású, teljes munkaidős pedagógusok, akik a 

szécsényi tagintézményben teljesítik óraszámuk egy részét: 

Csuka László, 

Lévárdi Beáta Andrea, 

Molnár Ottó.  

 

Iskolatitkár (főállású, részmunkaidőben, napi 4 órában foglalkoztatott): 

Cservenné Józsa Bernadett. 

 

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, tanítási környezet 

 

          Az idei tanévet a tavaly tanévben kialakított környezetben kezdtük. A művelődési ház 

emeleti bal folyosóján négy terem áll rendelkezésünkre. Ebből három tanterem, egy helyiséget 

pedig tanári szobaként használunk, melyben tanáraink rendelkezésre áll két számítógép, 

internet és nyomtató-fénymásoló gép. Fénymásolónk igen régi, 2004-ben került hozzánk. 

Egyre több problémát okozott a javítása - melyet eleinte alapítványi pénzből finanszíroztunk.  

Idén igénybejelentés után sikerült a tankerülettel egyeztetve megjavíttatnunk. 

Idén is két épületben tanítottunk. A művelődési ház mellett a Páter Bárkányi János Óvoda 

Általános Iskola és Gimnázium Magyar út 4. szám alatti épületében láttuk el az órákat. 

Pedagógusaink közül öten csak a művelődési házban, ketten csak a Magyar úti épületben, 

hárman mindkét épületben tanítottak.  

        Az előző tanévekben még nehézséget okozott a kötelező felszerelési jegyzék szerinti 

színpad- használat a színjáték tagozatunk két csoportja számára. 

Szeptemberben, induláskor sikerült megegyezni a művelődési ház vezetőjével, hogy a 

színjáték tagozat csoportjai osszák meg a színpadra jutás lehetőségét a pénteki tanítási 

napokon. Ez óriási eredmény, hiszen a tavalyi és az azt megelőző tanévben a Fébé Társulat 

egyik csoportjának sem volt lehetősége a színpadon próbálni, mert a pénteki napokon a 

színpad nagyon leterhelt a különböző művészeti csoportok próbái miatt. Tagintézmény-

vezetői és művelődési ház vezetői egyeztetés után az a döntés született, hogy páros és páratlan 

heti színpadbeosztás lesz érvényben ettől a tanévtől kezdődően. Ennek eredményeképpen 

minden csoportunk színvonalasabb, szakmailag tökéletesebb munkát végezhetett ebben a 

tanévben, melynek mérhető eredménye a színjátszó-versenyeken eért eredmények. 



        Még tavaly tanév elején, aztán a második félévben is jeleztük, hogy szeretnénk, ha 

tagintézményünk cégtáblát kapna rézből a művelődési ház utcafronti falára, illetve egy 

műanyag cégtáblát a belső térbe, a folyosónk bejáratához. Akkor nem kaptunk engedélyt a 

táblák készíttetéséhez, de most az első félév végén megkaptuk az igénybejelentésünkre a 

pozitív választ. A táblák elkészültek. 

        A fűtési idény kezdetekor voltak nehézségeink. A művelődési ház kazánját, radiátorait 

csak október második felében kezdték el javítani, cserélni; az őszi szünetben azonban igen 

gyorsan sikerült elvégezni a karbantartást, így a szünet után már meleg termekben 

taníthattunk. 

      Tagintézményünk irodaszerekkel bőségesen ellátott. Ebben a tanévben gazdagodott 

hangszerállományunk egy YAMAHA elektromos zongorával, két YAMAHA gitárral és egy 

YAMAHA alt szaxofonnal. 

 

         A képzőművészet tanszakon nem volt fennakadás az eszközellátásban. A 

foglalkozásokhoz szükséges anyagokat igénybejelentő útján szerezhettük be. 

        Június 13-án fali digitális eszköz érkezett tagintézményünkbe, melyet csoportos órákon 

való oktatásban jól ki tudunk majd használni. 

        Művészeti csoportjaink utaztatása nem okozott gondot a tanévben. Mind a Városi 

Gyermekkar, mind „Andi színjátszósai”, mind a Fébé Társulat színjátszói minden gond nélkül 

utazhattak versenyekre. Ennek eredményekeképpen több helyezést is hoztak haza ezek a 

csoportok. 

 

A tantestület munkája 

 

      Tanáraink nap, mint nap tapasztalják a tanórákon, hogy tanítványaik már a közismereti 

iskolában túlterheltek, továbbá szabadidejükben a digitális világban túl sokat időznek, emiatt 

nehezebb őket a művészeti iskolai órákon motiválni. A digitális információátadást igyekszünk 

emiatt is felhasználni a művészeti oktatásban. Erre az innovációra majdnem minden 

pedagógusunk nyitott, a tanítványaink örömmel fogadják a „digitálisan megfiatalodott” 

kollégákat.  Ennek a szemléletnek segítségére lesz majd az a digitális eszköz, mely június 13-

án érkezett iskolánkba és szolfézs-termünk falán kap helyet június 17-én. 

      A naplóvezetést minden tanár folyamatosan végezte, ezért az adminisztrációban nem volt 

fennakadás.   

      A tagintézményben tanítók az elmúlt hónapokban is tevékenyen részt vettek Szécsény 

város és a megye több más településének kulturális közéletében.  Tanítványokat készítettek 

fel ezekre  a szereplésekre, vagy ők maguk léptek fel, vagy vállaltak művészeti versenyen 

való zsűrizést, médiában való megjelenést. 

 

 

Intézménymarketing, intézményünk megjelenése a városi, járási, megyei közéletben 

 

      Az évek alatt kialakult hagyományok szerint városunk vezetése, intézményi vezetők, 

civilszervezetek vezetői számítottak ránk ünnepségeik, rendezvényeiken. Minden 

tanszakunkon volt lehetőség ezt a megjelenést segíteni. 

      Zenetanáraink és növendékeik különböző megnyitókon képviselték iskolánkat 

megyeszerte. A színjáték tagozatosok több alkalommal színesítették a közösségi 

rendezvényeket fellépéseikkel városunkban és azon kívül is. A képzőművészet tanszakon 

tanuló növendékek segítséget adnak a színjáték tagozat színházi előadásának díszlettervéhez, 

díszletezéséhez. 

      A helyi médiában folyamatosan megjelentünk - Szécsényi Újság, városi televízió –melyek 

tudósítottak iskolai rendezvényeinkről, egyrészt az eseményekről való képes tudósításokkal, 

illetve tagintézmény-vezetővel készített riportokkal. 



     A tagintézmény közösségi oldalakon való megjelenése biztosított, de nem vagyunk 

elégedettek az oldalunk látogatottságával. Ennek a problémának az orvoslására tervet kell 

készítenünk a továbbiakban. 

     A „Civil szervezetek 2019. évi önkormányzati támogatása” című pályázaton a 

„Szécsényiek a Zenéért” Alapítvány nyert a Fébé Társulat számára 200 ezer Ft-ot, melyet a 

színjátszó-táborban útiköltségre és kisvasút belépőre használnak fel. 

     Idén sem vagyunk elégedettek a növendéklétszámmal. Emiatt június második hetében 

Szécsény két általános iskolájában hangszerbemutatóval egybekötött koncertet tartottak fúvós 

tanszakunk tanára: Barát Attila és növendékei. 

 

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 végén táboroznak. Mindkét tábor tematikus. Táborvezető szaktanárok: Cs. Szerémy 

Andrea és Garamvölgyi Andrea. 

Zenetagozatosaink közül többen bekapcsolódnak a balassagyarmati Rózsavölgyi Táborba. 

 

Felvétel a következő 2019/20-as tanévre 

 

A két felvételi illetve egy pótfelvételi napokon júniusban színjáték tagozatra 6 fő, 

képzőművészet tagozatra 16 fő, zenei tagozatra 3 fő jelentkezett. Reményeink szerint az azóta 

megtartott hangszerbemutató (június 12-én) szeptemberben még több jelentkezőt hoz a zenei 

tagozatra. 

 

 

                       ISKOLAKÖZÖSSÉGÜNK EREDMÉNYEI, PROGRAMJAI  

                                              AZ 2018/19-ES TANÉVBEN  

  
2018. szeptember 7. Tanévnyitó Ünnepség Szécsényben 

 

2018. szeptember 15. Szécsényi Szüreti felvonulás .„Andi színjátszósai” 

 

2018. szeptember 18.  Tagintézmény-vezetői beszámoló a tagintézmény előző tanéves 

szakmai munkájáról az önkormányzat testületi ülésén.  Cs. Szerémy Andrea 

 

2018. szeptember 22.   „Musica Sacra. Az egyházzene gyöngyszemei” Kubinyi Múzeum. 

Lévárdi Beáta zongoratanár Művészeti Együttesével, Palánki Éva és tanítványai 

 

2018. október 1.  Balassagyarmat Zene Világnapi Koncert Barát Attila és tanítványai 

Zenei Világnapi Hangverseny  

 

2018. október 4. Szécsény Barát Attila, Bobály Csaba, Lévárdi Beáta, Csuka László, Palánki 

Éva, Molnár Ottó növendékei, Fébé Társulat énekesei 

 

2018. október 23. Városi megemlékezés. „Andi színjátszósai” 

 

2018. október 25. Növendékhangverseny Balassagyarmat Lévárdi Beáta növendékei, Barát 

Attila növendékei 

 

2018. november 9. „Szent Márton ünnepe- Őszbúcsúztató koncert” Kubinyi Ferenc Múzeum 

Lévárdi Beáta és Művészeti Együttese 

 



2018. november 9. Balassagyarmat. Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 

„Szent Imre Napok”.Csuka László, Barát Attila, Fébé Társulat énekes színjátszói 

 

2018. november 10. Palócföldi Tortafesztivál Kubinyi Ferenc Múzeum.  Lévárdi Beáta és 

Chen Jun Wen fellépése 

 

2018. november 17.  Páter Bárkányi Jótékonysági bál. „Andi színjátszósai” 

 

2018. november 17. Jászberény- kórustalálkozó. Lévárdi Beáta, Palánki Éva 

 

2018. november 18.  Nyugdíjas Egylet rendezvénye, Magyarnándor. Barát Attila 

 

2018. november 19. Ludányhalászi, Ipolypart Otthon. Barát Attila és tanítványa 

 

2018. november 20.   Lukanénye- Szlovákia zeneiskola. Barát Attila és tanítványai, 

Csuka László 

 

2018. november 26.  Pályázati Avató ünnepség, Ludányhalászi Általános Iskola . Barát Attila 

és tanítványa 

 

2018. december 1. Ipolypart Otthon, Ludányhalászi. Barát Attila és tanítványa 

 

2018. december 2. Városi Adventi Gyertyagyújtás  „Andi színjátszósai” 

 

2018. december 3. Téli Növendékhangverseny. Barát Attila, Bobály Csaba, Lévárdi Beáta, 

Csuka László, Palánki Éva és tanítványai, Molnár Ottó növendékei, Fébé Társulat énekesei 

 

2018. december 6. Szent Imre Katolikus Iskola, Mikulás Ünnepség Balassagyarmat Barát 

Attila tanítványai 

 

2018. december 7. Knaus üzem, Nagyoroszi. Karácsonyi műsor. Barát Attila  

 

2018. december 7. Idősek Otthona, Nógrádszakál. Barát Attila és tanítványa 

 

2018. december 12. Balassagyarmat növendékhangverseny. Palánki Éva tanítványa 

 

2018. december 14. Adventi Hangverseny, Balassi Bálint Gimnázium. Lévárdi Beáta, mint 

korrepetitor és zongorista növendékei 

 

2018. december 16. Dejtár Kórusfellépésen közreműködés. Palánki Éva, Lévárdi Beáta 

 

2018. december 17. Ipolynyéki Művészeti Iskolában való szereplés. Lévárdi Beáta 

növendékei 

 

2018. december 18. Szent Erzsébet Idősek Otthonában Adventi Várakozás. Lévárdi Beáta 

zongorista növendékei 

 

2018. december 18. Balassagyarmati Tankerület Központ Karácsonyi Ünnepsége. Lévárdi 

Beáta növendékei 

 

2018. december 19.  Salgótarjáni Tankerületi Konferencia,  Bárna.Barát Attila 

 



2018. december 19. Sportcsarnok beruházás átadó ünnepsége Balassi Bálint Gimnázium 

Lévárdi Beáta növendéke 

 

2018. december 19.  Színházlátogatás, NEMZETI SZÍNHÁZ Budapest. „Körhinta” című 

előadás. Fébé Társulat színjátszói. Cs. Szerémy Andrea 

 

2018. december 21. Karácsonyi Hangverseny, Balassi Bálint Gimnázium. Lévárdi Beáta, 

Palánki Éva 

 

2018. december 21. Karácsonyi Koncert, RMAMI Balassagyarmat. Barát Attila és 

tanítványai 

 

2018. december 22. Szécsény Városának Karácsonyi Hangversenye. Lévárdi Beáta 

tanítványa, Szécsény Város Gyermekkara, zongoratanárok és növendékeik, Palánki Éva és 

növendékei, Fébé Társulat énekesei, „Andi színjátszósai” 

 

2018. december 22. Templomi Koncert, Magyarnándor. Barát Attila és tanítványai 

 

2019. január 18. „Újévköszöntő hangverseny Mozart operáinak szellemében” Kubinyi 

Ferenc Múzeum. Szécsény Város Gyermekkara, Lévárdi Beáta növendékei, Palánki Éva és 

növendékei  

 

2019. január 19.  „Szépkorúak” Vacsorája, HATVAN. Fébé Társulat énekesei, Cs. Szerémy 

Andrea 

 

2019.január 19. „Újévi Hangverseny a Civitas Fortissima hőseinek emlékére” Palóc 

Múzeum. Lévárdi Beáta növendékei, Palánki Éva és növendékei 

 

2019. január 22. Kun Péter képzőművész kiállítása Salgótarján, Uzoni Péter Gimnázium 

kiállításmegnyitó. Bakos Ferenc, Csuka László, Cs. Szerémy Andrea 

 

2019. január 23. Rózsavölgyi Emléknap Balassagyarmat, növendékhangverseny. Lévárdi 

Beáta növendékei 

 

2019. január 24. Félévi meghallgatás. Zongoratanárok és növendékeik 

 

2019. január 26. Magyar Kultúra Napja, Nemzetközi Versmondó és Népdaléneklő Verseny 

Szécsény. Oláh Kamilla –Fébé Társulat, Cs. Szerémy Andrea felkészítő tanár, zsűrizés 

 

2019. február 1.  Lévárdi Beáta növendékeinek tanszaki hangversenye, félévi meghallgatás.  

 

2019. február 7. Növendékhangverseny Szécsényben.Barát Attila növendékei 

 

2018. február 12. XV. Országos Zongoraverseny elődöntője, Erkel Ferenc Alapfokú  

Művészeti Iskola- Cegléd. Lévárdi Beáta 4 zongorista növendéke: Chen Jun Wen, Fábián 

Sára, Sánta Dániel, Holecz Martin 

 

2019. február 15. Országos grafikai versenyre a következő tanulók neveztek: Tóth Fanni, 

Rigó Bálint, Polyák Violetta, Farkas Barbara, Bagoly Gábor, Szabó Balázs. 

Továbbjutottak a döntőre: Polyák Violetta, Rigó Bálint 

A többiek munkáját a zsűri olyan színvonalúnak találta, hogy a Képzőművészeti Egyetem 

archívumába kerültek és országos vándorkiállításon mutatják be. 



 

2019. február 16. Farsangi Musical Gála 

 

2019. február 18. Szécsény Nyugdíjas Klub rendezvényén közreműködés – Fébé Társulat 

énekesei, Cs. Szerémy Andrea 

 

2019. február 26. Molnár Ottó növendékeinek tanszaki hangversenye, félévi meghallgatás 

 

2019. február 26. Csuka László és Bobály Csaba növendékeinek tanszaki hangversenye 

 

2019. március „Zenevarázslat”- Országos Négykezes Zongoraversen Határok nélkül – Eger 

Lévárdi Beáta 3 négykezes csoportja: Chen Jun Wen-Kenyeres Máté Csanád Arany, Fábián 

Sára Noémi-Csalár Csenge Ezüst minősítést, Lévárdi Beáta tanárnő- Holecz Martin tanár- 

diák párosban Ezüst minősítést nyert. 

 

2019. március 29-31. XV. Országos Zongoraverseny (döntő), Vikár Sándor Zenei Alapfokú 

Művészeti Iskola- Nyíregyháza. Lévárdi Beáta zongorista növendéke, Sánta Dániel bejutott a 

döntőbe 

 

2019. április 3. Ipolyság (Szlovákia) Nemzetközi Pedagógusnapi díjkiosztó ünnepség .Barát 

Attila és tanítványai 

 

2019. április 8-9. Valahol Európában 3 előadás a Zenthe Ferenc Színházban 

 

2019. április 8-án Regionális Rajzverseny: Szabó Balázs és Polyák Violetta jutottak be, de 

sajnos elmaradt a verseny technikai okok miatt. 

 

2019. április 11. TAVASZI HANGVERSENY - Közös növendékhangverseny a 

zongoratanárok és a gitártanár, Palánki Éva tanítványai, Fébé Társulat énekes növendékei, 

Szécsény Város Gyermekkara 

 

2019. április 13. „Éneklő Ifjúság”.- Minősítő hangverseny, Eger. Lévárdi Beáta és Kissné 

Csépe Éva vezette Szécsény Város Gyermekkara: (25 fő) Arany minősítést nyert. 

 

2019. április 25-én Pueri Fabri - zsűrizés, nevezők: Farkas Barbara, Ádám Panna, Zsíros 

Zsófia, Kőmíves Ágnes, Tóth Fanni, Koruhely Lilla, Danyik Bence, Pifka Réka, Répás Cintia, 

Mester Balázs, Szabó Balázs, Rigó Bálint, Polyák Violetta, Bagoly Gábor 

 

2019. április 26. VII. Star Online Nemzetközi Négykezes Zongoraverseny. Lévárdi Beáta 2 

négykezes csoportja: Chen Jun Wen-Kenyeres Máté Csanád II. helyezést, Fábián Sára Noémi-

Csalár Csenge II. helyezést, Sánta Dániel Szóló kategóriában I. helyezést és Különdíjat nyert. 

 

2019. április 26. Húsvéti Koncert a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeumban Szécsény Város 

Gyermekkara, zongorista növendékeink 

 

2019. április 26-án a Megyei Általános Iskolai Rajzverseny első fordulóra való munkákat 

kellett beküldeni: Blendovszki Anna, Pásztor Andrea, Répás Cintia, Rigó Bálint, Farkas 

Barbara neveztek. 

 

2019. április 27.  Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó Megyei Fordulója 

EZÜST minősítés: „Andi színjátszósai”, Fébé Társulat 

 



2019. április 30-án Megyei Festészeti Nap az első fordulóra benevezett tanulók: Farkas 

Barbara, Ádám Panna, Zsíros Zsófia, Kőmíves Ágnes, Tóth Fanni, Koruhely Lilla, Danyik 

Bence, Pifka Réka 

 

2019. május 2.  Lévárdi Beáta növendékeinek tanszaki hangversenye  

 

2019. május 4. Anyák napi műsor a balassagyarmati Szent Imre Katolikus Általános 

Iskolában, furulyás tanulók szereplése, Barát Attila 

2019. május 4. Ballagási ünnepség Szécsényben. Barát Attila növendéke 

 

2019. május 10-én délelőtt: Megyei Festészeti döntő: Kőmíves Ágnes I. helyezett, 

bekerültek: Farkas Barbara, Danyik Bence, Zsíros Zsófi, Ádám Panna, Koruhely Lilla 

 

2019. május 10-én délután Pueri fabri Kiállítás megnyitó, díjkiosztás, a kiállítást én 

rendeztem a szécsényi művelődési központban. 

Díjak: Répás Cintia III. Tóth Fanni különdíj 

 

2019. május 11. Musical Gála – Nagybörzsöny Falunap 

 

2019. május 14. Érsekvadkert. Anyák napi növendékhangverseny. Barát Attila 

 

2019. május 17-18. Országos Grafikai Verseny Badacsonytomaj: Rigó Bálint II. Polyák 

Violetta I. díj. 

 

2019. május 18. IV. Dunakanyar Ifjúsági Báb-és Színjáték Fesztivál Kimagasló színvonalú 

színjátszó előadásáért  I. DÍJ ÉS VÁNDORSERLEG - FÉBÉ TÁRSULAT,  Legjobb 

rendezés díja: Cs. Szerémy Andrea (három kupa) 

 

2019. május 18. Nemzetközi Bárdos Kórustalálkozó- Bárdos születésének 120. évfordulója 

alkalmából Szécsény Város Gyermekkara, zongorista növendék, Holecz Martin 

kíséretével. 

 

2019. május 20. Fafúvós vizsga Szécsényben .Barát Attila, Palánki Éva növendékei 

 

2019. május 20. Növendékhangverseny. Barát Attila, Palánki Éva növendékei 

 

2019. május 21-én Megyei Általános Iskolai Rajzverseny döntő , bejutottak: Farkas 

Barbara, Rigó Bálint Répás Cintia, Blendovszki Anna, Pásztor Andrea. III. Rigó Bálint, 

különdíjas: Farkas Barbara, Répás Cintia 

 

2019. május 25. Városi Gyermeknap – Szécsény 

 

2019. május 29.  Bobály Csaba növendékeinek vizsga és tanszaki hangversenye  

 

2019. május 30. Tanszaki hangverseny Balassagyarmaton. Barát Attila szécsényi tanítványai 

 

2019. május 30. Zongorista növendékek év végi vizsgája. Csuka László, Molnár Ottó és 

Lévárdi Beáta zongorista szakos növendékei 

 



2019. május 30. Csuka László növendékeinek tanszaki hangversenye   

  

 2019. május 30.  Zongorista növendékek művészeti alapvizsgája. Csuka László, Molnár 

Ottó, Lévárdi Beáta növendékei 

 

2019. június 1. Országos Amatőr Színjátszó Fesztivál Budapest „A legjobb csapatmunka” 

díja Fébé Társulat, Cs. Szerémy Andrea  

 

2019. június 4. Hangszerbemutató Koncert a balassagyarmati Általános Iskolákban, furulyás 

tanulók, Barát Attila 

2019. június 5. Balassagyarmat Pedagógiai Oktatási Központ (POK) Pedagógusnapi 

rendezvény.Barát Attila növendékei 

2019. június 6. Tanévzáró ünnepség Szécsény. Barát Attila, Lévárdi Beáta, Cs. Szerémy 

Andrea, Csuka László, Palánki Éva növendékei 

2019. június 12. Hangszerbemutató Koncert Szécsény általános iskoláiban 

2019. június 13. Szereplés a balassagyarmati Szent Imre Katolikus Általános Iskola év végi 

záró gálakoncertjén.  

2019. június 22. Szabadtéri fellépés Szécsényben egy szülők által szervezett tanévvégi 

összejövetelen. Barát Attila növendékei. 

2019. június 22. Tűzugrás Fesztivál – Szécsény 

 

2019. június 24-28. II. Rózsavölgyi Zenetábor a balassagyarmati Alapfokú Művészeti 

Iskolában  

 

2019. június 25. DALOS TEAHÁZ könnyűzenei koncert – Fébé Társulat énekesei 

 

2019. július 1-6-ig Nagybörzsönyi Színjátszó Tábor Fébé Társulat 

 

2019. július 22-28-ig Nagybörzsönyi Színjátszó Tábor „Andi színjátszósai” 

 

 

SZÍNJÁTÉK TAGOZAT 

 

 

Tanár: Cs. Szerémy Andrea 

 

Színjáték tagozatunk Fébé Társulata a második félévben három színjátékos versenyen 

szerepelt eredményesen, amiért tagjai tantestületi dicséretben részesültek. 

A színjátszók idén is tapasztalatokat szereztek budapesti színházban, ahol előadást 

tekinthettek meg. Utazásukat a szülők támogatták. 

Egész estés színdarabjukkal nem lettek készen, így A hullám musical bemutatójának 10. 

évfordulójára fogják bemutatni 2019. november 27-én a Páncél és púder című saját ifjúsági 

musicaljüket. 



 

Tanár: Garamvölgyi Andrea 

 

„Andi színjátszósai” csoportunk a 2018/19-es tanévben elsősorban a Valahol Európában című 

musical színpadra állításán dolgozott, melyet a Zenthe Ferenc Színház bérletsorozatában 

adtak elő.  

 

 

                                                BILLENTYŰS TANSZAK 

 

 

Tanárok: Csuka László, Lévárdi Beáta, Molnár Ottó és Bobály Csaba (gitár) 

 

 

„Idén is több növendékünk tett Művészeti Alapvizsgát tenni zongora tárgyból. Így lehetőséget 

tudunk arra adni növendékeinknek, hogy tovább tudják folytatni zenei tanulmányaikat 

intézményünkben. 

Külön figyelmet fordítunk a tehetséges, az un. „B”- tagozatos növendékeink képességeinek 

kibontakoztatására. A február 12-i elődöntőn Cegléden és a márciusi döntőn, Nyíregyházán 

megrendezésre kerülő XV. Országos Zongoraversenyen több növendékünkkel is beneveztünk. 

A zongoraoktatásunkban az együttmuzsikálás örömét több gyermekkel is szeretnénk 

megéreztetni négykezes kamarazenélés formájában. A magas színvonalú munkánk 

eredményességének megmutatására a március 1-3. között megrendezésre kerülő egri 

„Zenevarázslat” Országos Négykezes Zongoraversenyen 3 csoportunkkal is indultunk.” 

(Lévárdi Beáta tanszakvezető) 

A billentyűs tanszak munkaközösséghez tartozik a gitároktatás is.  

 

                                                    FÚVÓS TANSZAK 

 

Tanár: Barát Attila, Palánki Éva 

 

Barát Attila és tanítványai a civil szervezetek által keresett műsorokat szolgáltatják 

megyeszerte. 

Palánki Éva tanítványai több ízben közreműködtek egyházi és múzeumi rendezvényeken. A 

Városi Gyermekkart kísérő zenészként tantestületi dicséretben részesültek. 

 

 

                                        DICSÉRETEK A TANÉVZÁRÓNKON 

 

 

Igazgatói dicséretek:  

 

Oláh Dzsenifer, Oláh Ádám, Gazsi Gyula (Fébé Társulat énekesei) Tanár: Cs. Szerémy 

Andrea 

„Andi színjátszósai” csoport Tanár: Garamvölgyi Andrea 

Kanyó Zakariás (fúvós tanszak) Tanár: Barát Attila 

Pothoroczki Balázs, Vanya Noémi („Andi színjátszósai”) Tanár: Garamvölgyi Andrea 

Farkas Barbara, Klincsok Veronika, Kőmíves Ágnes, Szabó Balázs, Répás Cintia, Tóth Fanni 

(képzőművészet tagozat) Tanár: Bakos Ferenc 



 

Tantestületi dicséretek: 

 

Chen Jun Wen, Sánta Dániel, Holecz Martin (billentyűs tanszak) Tanár: Lévárdi Beáta 

Szécsény Város Gyermekkara csoport Tanár: Lévárdi Beáta 

Nielsen Kevin, Koleszár Csenge (fúvós tanszak) Tanár: Barát Attila 

Bunder Janka, Bunder Zita (fúvós tanszak) Tanár: Palánki Éva 

Fébé Társulat csoport Tanár: Cs. Szerémy Andrea 

Rigó Bálint, Polyák Violetta (képzőművészet tagozat) Tanár: Bakos Ferenc 

 

A díjazott növendékek a díszoklevél mellé könyvjutalmat, CD-t vehettek át. A gyermekarra 

közös tortázás, míg „Andi színjátszósaira közös fagyizás vár, melyet a „Szécsényiek a 

Zenéért” Alapítvány támogat. 

 

Pedagógus dicséretek 

 

Ebben a tanévben két pedagógusunk vehetett át miniszteri dicséretet pedagógusnap 

alkalmából: Barát Attila és Lévárdi Beáta. Ugyanekkor Csukáné Szerémy Andrea 

tagintézmény-vezető tankerületi dicsérőoklevélben részesült. 

 

 
 

6. Vegyes tanszak 
2018/2019. évi beszámoló 

Készítette: Barát Attila - tanszakvezető 

 

 

 

A tanszakon tanító tanárok: 

 

Barát Attila   furulya, szaxofon 

Bakos Ferenc   képzőművészet 

Csukáné Szerémy Andrea dráma 

Garamvölgyi Andrea  dráma 

Palánki Éva   furulya, fuvola 

 

Barát Attila – furulya, klarinét, szaxofon 

 

Tárgyi feltételek: 

Ebben a tanévben is, a tavalyihoz hasonlóan a szécsényi Krúdy Gyula Városi Művelődési 

Központ épületében bonyolítottam le a tanítási óráimat. 

A 2018-2019. tanévben zökkenőmentesen zajlott az oktatás és az év elején eltervezett munka.  

Terveimben voltak a tanévben a különböző hangversenyek szervezései, tanszakok iskolán 

belüli és kívüli fellépések stb. 

Ebben a tanévben nem volt lehetőségem Szécsényben új növendéket felvenni, így az idei 

tanévet 5 tanulóval (3 klarinét, 1 furulya, 1 szaxofon) 10 órában sikerült indítanom. 

Kimaradás nem történt nálam. 

Tanév elején kitűzött célom egyike volt, az összes növendékem még hatékonyabb aktiválása, 

főként a kamarazene ösztönzésre való figyelemmel.  



A kamarazenélésben résztvevő tanulók szívesen vettek részt a fellépéseken, rendezvényeken. 

A jövőben is szeretnék nagyobb hangsúlyt fektetni a kamarazenekarokban való tanulóim 

részvételének ösztönzésére.  

Három tanulómmal részt vettem április 17-én, a Dédestapolcsányban megrendezett II. 

Regionális Klarinét és szaxofon versenyen. Az I. korcsoportban sikerült elhoznunk az I. és a 

II. helyezet díjait. Mind emellett sikeresen képviselte szécsényi tagozatunkat Koleszár Csenge 

klarinétos 7. osztályos tanulónk.  

Továbbá szakmám fontosságának tartom, hogy a hozzám járó zeneiskolai gyermekek, első 

sorban jól érezzék magukat a tanóráimon, hogy kellő érdeklődést vívjak ki náluk a zene iránt, 

hogy személyiségemmel alapműveltségi igényességet, gyermekközpontú törődést, esztétikai, 

érzelmi nevelést és harmonikus személyiséget alakítsak ki minden egyes tanulómnál.  

Úgy érzem megfelelő a szülőkkel való kapcsolattartás kommunikációm. Minden apróbb 

részletet is megbeszélünk a tanulóim szüleivel, hozzátartozóival, a gyermek sikeres zenei 

fejlődésének érdekében. 

Úgy próbálom végezni munkámat, hogy a tanóráimon többnyire családias, baráti, vidám 

alkotó munka folyjék, mely a későbbiekben a tanulók eredményességében, pozitív 

hozzáállásában mutatkozik meg.  

Tanévünk végén sikeres felvételi meghallgatást tartottam és sikerült felvennem 6 új tanulót a 

szécsényi tagozatunkra. Mivel az utóbbi évek tapasztalataim szerint, az utóbbi években már 

egyre kevesebb kisgyermek érdeklődik a hangszeres tanulmányok felől, ezért az iskola 

vezetésével egyetemben úgy döntöttem, hogy nekünk, tanároknak kell a gyermekek elébe 

menni és kellően felhívni magunkra a figyelmet. 

Nagyobb, tapasztaltabb tanulóim részvételével, több alsós osztályban tartottunk hangszeres 

bemutató előadást, melyre kellően reagáltak az alsó osztályos gyermekek. Sok kisgyermeknek 

keltettük fel a zenetanulás iránti érdeklődését és ennek kapcsán megsokszorozódott a 

zeneiskolába való jelentkezési kedvük. Ezután történt a gyermekek meghallgatása, 

felvételizése, melynek köszönhetően sikerült felvennem 6 új tanulót a 2019-2020. tanévre.  

 

Események, szereplések: 

Október 01. Zene Világnapi koncert Balassagyarmaton (Klarinét és 

 Szaxofon kamaraegyüttesek) 

Október 04. Zene Világnapi koncert Szécsényben (Klarinét és Szaxofon  

  kamaraegyüttesek) 

November 09.   A balassagyarmati Szent Imre Általános Iskola névadó 

ünnepsége (Barát A.) 

November 18. Magyarnándori Nyugdíjas Egylet ünnepi műsora (Barát A.) 

November 19.  Fellépés Ludányhalásziban az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon 

és Rehabilitációs Intézetben (Szabó V., Barát A.) 

November 20. Hangverseny szereplés Szlovákiában a Lukanényei 

Zeneiskolában (Klarinét és Szaxofon kamaraegyüttesek) 

November 26. Szereplés a Ludányhalászi Általános Iskola pályázatavató 

ünnepségen (Szabó V., Barát A.) 

December 01. Közreműködés Ludányhalásziban az Ipolypart Ápoló Gondozó 

Otthon és Rehabilitációs Intézetben (Szabó V., Barát) 

December 03. Szécsény. Zeneiskolai növendék hangversenyi szereplés (Kanyó 

Z., Koleszár Cs., Nielsen K., Szabó V., Turai Zs., Barát) 

December 06. Mikulás  ünnepségi a balassagyarmati Szent Imre Általános 

Iskolában (Barát A.) 

December 07. Karácsonyi koncert a Nagyoroszi Knaus Lakókocsi gyár 

dolgozóinak (Barát A.) 

December 07. Részvétel Nógrádszakálban az Idősek Ápoló Otthonban 

megrendezendő  rendezvényen (Szabó V., Barát A.) 



December 19. Fellépés Bárnán a salgótarjáni Tankerület dolgozóinak rendezett 

év végi konferenciáján (Barát A.) 

December 21. Karácsonyi koncert Balassagyarmaton (Szaxofon együttes) 

December 22. Szereplés Magyarnándorban a Katolikus templomban megtartott 

Karácsonyi koncerten (összes tanulóm szerepelt) 

Február 27. Növendékhangverseny Szécsényben (minden tanulóm, Barát A.)  

Április 03. Fellépés Ipolyságon (Szlovákia) egy nemzetközi Pedagógusnapi 

díjkiosztó ünnepségen (Kanyó Z., Koleszár Cs., Nielsen K. 

Barát A.) 

Április 10.  Növendékhangverseny Szécsényben (összes tanulóm) 

Május 04. Anyák napi műsor a balassagyarmati Szent Imre Katolikus 

Általános Iskolában (furulyás tanulóim szereplése, Barát A.) 

Május 04. Ballagási ünnepség Szécsényben (Nielsen K., Barát A.) 

Május 14. Érsekvadkert. Anyák napi növendék koncert (Barát A.) 

Május 20. Fafúvós vizsga Szécsényben 

Május 20.  Növendékhangverseny szereplés Szécsényben (a szécsényi 

tanulóim) 

Május 23. Fafúvós tanszak vizsgája Balassagyarmaton 

Május 30. Tanszaki hangverseny Balassagyarmaton (összes tanulóm) 

Június 04. Hangszerbemutató koncert a balassagyarmati Általános 

Iskolákban (furulyás tanulóim, Barát A.) 

Június 05. Balassagyarmat. Pedagógiai Oktatási Központ (POK) 

Pedagógusnapi rendezvényen szerepeltünk (Kanyó Z., Koleszár 

Cs., Barát A.) 

Június 06.  Tanévzáró ünnepség Szécsényben (Kanyó Z., Koleszár Cs., 

Barát A.) 

Június 13. Szereplés a balassagyarmati Szent Imre Katolikus Általános 

Iskola év végi záró gálakoncertjén.  

Június 22. Szabadtéri fellépés Szécsényben egy szülők által szervezett 

tanévvégi összejövetelen (Szabó V., Kanyó Z., Koleszár Cs., 

Nielsen K., Barát) 

Június 24-28. II. Rózsavölgyi Zenetábor a balassagyarmati Alapfokú 

Művészeti Iskolában (10 tanulómmal veszek részt) 

 

A Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Iskola munkatervében megjelölt, 2018 – 

2019. tanévre vonatkozó célkitűzéseimet, a tanévkezdés eleji tanári értekezleten benyújtott 

feladat terveimet sikeresen megvalósítottam. 

 

További fontos teendőknek tartottam a tanév indításához szükséges adminisztráció 

elkészítését, a legfontosabb határidős feladatok figyelembe vételét: összesítők, új órarendek, 

esetleges létszámváltozások lejelentése, vizsgajegyzőkönyvek, vizsganaplók pontos vezetése, 

kitöltése, tantárgyfelosztás elkészítését.  

A térítési díjakra vonatkozó kedvezmények és felmentési kérelmek leadásának határidejét 

figyelembe vettem, az előírásokat betartottam.  

Fontos volt a tanévben tartott rendezvények időpontjainak meghatározása, a tanszaki 

koncertek időpontjainak kitűzése, a már hagyománnyá vált iskolai Tavaszi koncert 

előkészületeinek megszervezése, majd annak lebonyolítása.  

Zökkenőmentesen megtartottuk az év végi alap és záróvizsgákat.  



 

Bakos Ferenc – képzőművészet  

 

Versenyek, eredmények: 

Október 15.  Középiskolai Rajzverseny. Szabó Balázs I. helyezés lett és 

továbbjutott a regionális döntőbe 

November 06. Salgótarjáni Madách gimnázium. Polyák Violetta III. helyezett 

lett és ezzel bejutott a regionális rajzversenyre 

Január 22. Salgótarjáni Uzoni Gimnázium. Előadás és kiállítás megnyitó 

Február 15. Országos grafikai verseny (Tóth Fanni., Rigó Bálint, Polyák 

Violetta, Farkas Barbara, Bagoly Gábor, Szabó Balázs). 

Döntőbe jutottak: Polyák Violetta és Rigó Bálint). A többiek 

munkáit a zsűri színvonalúnak találta, melynek révén bekerültek 

a Képzőművészeti Egyetem archívumába és országos 

vándorkiállításon mutatják be. 

Április 08. Regionális rajzversenyre jutottak be Szabó Balázs és Polyák 

Violetta. A versenyt később bizonyos okok miatt nem tartották 

meg. 

Április 25. Pueri Fábri zsűrizés nevezők (Farkas Barbara, Ádám Panna, 

Zsíros Zsófia, Kőmíves Ágnes, Tóth Fanni, Koruhely Lilla, 

Danyik Bence, Pifka Réka, Répás Cintia, Mester Balázs, Szabó 

Balázs, Rigó Bálint, Polyák Violetta, Bagoly Gábor) 

Április 26. Megyei Általános Iskolai Rajzverseny (Blendovszki Anna, 

Pásztor Andrea, Répás Cintia, Rigó Bálint, Farkas Barbara) 

Április 30. Megyei Festészeti Nap 1. forduló (Farkas Barbara, Ádám Panna, 

Zsíros Zsófia, Kőmíves Ágnes, Tóth Fanni, Koruhely Lilla, 

Danyik Bence, Pifka Réka) 

Május 10. Megyei Festészeti Döntő (Kőmíves Ágnes I. helyezett, 

bekerültek: Farkas Barbara, Danyik Bence, Zsíros Zsófi, Ádám 

Panna, Koruhely Lilla) 

Május 10. Pueri Fábri Kiállítás megnyitó rendezése (Bakos F.)(díjazottak. 

Répás Cintia III., Tóth Fanni-különdíj) 

Május 17-18. Országos Grafikai Verseny Badacsonytomajon (Rigó Bálint II., 

Polyák Violetta I. helyezés) 

Május 21. Megyei Általános iskolai Rajzverseny döntője (Farkas Barbara, 

Rigó Bálint Répás Cintia, Blendovszki Anna, Pásztor Andrea, 

Rigó Bálint III., különdíjas: Farkas Barbara, Répás Cintia) 

 

Garamvölgyi Andrea – dráma, színjáték 

 

A 2018-2019. tanév fellépései mellet, nagy hangsúlyt fektetett az újonnan érkező növendékek 

beilleszkedésére, a szakmai alapozásra és a helyzetgyakorlatokra, rögtönzésekre és szituációs 

játékokra. 

 

Bemutatatott műsorok: 

Szeptember 15.  Közreműködés és fellépés a Szécsényi Szüretiben 

Október 23.  Városi Ünnepség műsora 

November 17.  Fellépés a Páter Bárkányi János Katolikus Iskola Jótékonysági 

bálján 

December 02.  Fellépés az Első Adventi gyertyagyújtáson 

December 22.  Fellépés a Városi Karácsonyi Hangversenyen 



 

Cs. Szerémy Andrea – színjáték, ének 

 

A színjáték tagozat Fébé Társulata a 2018-2019. tanév első félévében megkezdte A Páncél és 

púder című zenés darabjuk próbáit.  

Könnyebbséget jelentett, hogy sikerült megegyezni a művelődési ház vezetőjével, hogy a 

színjáték tagozat két csoportja ossza meg a színpadra jutás lehetőségét a pénteki tanítási 

napokon. Ez óriási eredmény, hiszen a tavalyi és az azt megelőző tanévben a Fébé 

Társulatnak nem volt lehetősége színpadon próbálni, mert a pénteki napokon a színpad 

nagyon leterhelt a különböző művészeti csoportok próbái miatt.  

Színjáték tagozatunk Fébé Társulata a második félévben három színjátékos versenyen 

szerepelt eredményesen, amiért tagjai tantestületi dicséretben részesültek. 

A színjátszók idén is tapasztalatokat szereztek budapesti színházban, ahol előadást 

tekinthettek meg. Utazásukat a szülők támogatták. 

Egész estés színdarabjukkal nem lettek készen, így A hullám musical bemutatójának 10. 

évfordulójára fogják bemutatni 2019. november 27-én a Páncél és púder című saját ifjúsági 

musicaljüket. 

 

Tagintézmény-vezetői és művelődésvezetői egyeztetés után az a döntés született, hogy páros 

és páratlan heti színpadbeosztás lesz érvényben ettől a tanévtől kezdődően. Ennek 

eredményeképpen csoportjuk színvonalasabb, szakmailag tökéletesebb munkát végezhet. 

 

Cs. Szerémy Andrea tanulói a tanév minden szakában közreműködnek közismereti iskolájuk 

rendezvényein, különböző művészeti produkciókban. 

 

Fellépéseik a tanévben: 

 

Szeptember 18.   Tagintézmény-vezetői beszámoló a tagintézmény előző tanéves 

szakmai munkájáról az önkormányzat testületi ülésén                                                            

Október 4.  Zene Világnapi Koncert. Énekes színjátszók közreműködése 

November 9.  Bgy. Szent Imre Keresztény Iskola. Énekes színjátszók 

közreműködése 

December 3.  Növendékhangverseny. Énekes színjátszók közreműködése 

December 19.  Színházlátogatás a Nemzeti Színházba külön busszal a Körhinta 

című előadásra. Fébé Társulat színjátszósai 

December 22.  Városi Karácsonyi Műsor. Énekes színjátszók közreműködése 

Január 18.   Hatvan Szépkorúak Vacsorája. Énekes színjátszók 

közreműködése  

Január 19. Körhinta színelőadás a budapesti Nemzeti Színházban a Fébé 

Társulat számára 

Január 22. Művészeti Project nap a salgótarjáni Uzoni Gimnáziumban. 

Benne művészettörténeti előadás és énekes fellépés 

Január 26.      Magyar Kultúra Napi Versmondó verseny Szécsényben. Felső 

tagozatosok kategóriája. Oláh Kamilla színjátszós versmondó-

különdíj 

Február 18. Részt vettek a szécsényi Nyugdíjas Klub rendezvényén 

Április 10. Tavaszi hangversenyen szerepeltek az énekes tanulók 

Április 27. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozón 

Ezüstminősítést szerzett a Fébé Társulat 



Május 18.  IV. Dunakanyar Ifjúsági Báb-és Színjáték Fesztiválon kimagasló 

színvonalú színjátszó előadásért I. díj és Vándorserleget 

szereztek. Cs. Szerémy Andrea megkapta a legjobb rendezői 

díjat.  

Június 01. Országos amatőr Színjátszó fesztiválon a „Legjobb 

csapatmunka” díjat kapták  

Június 25. Dalos Teaház könnyűzenei koncert 

Július 01-06. Színjátszó Táborban vesznek részt Nagybörzsönyben 

 

Palánki Éva – furulya, fuvola 

 

Az idén is igyekezett aktivizálni növendékeinket. Úgy érzi, hogy lehet rájuk alapozni.  

A szeptemberben induló tanév jól indult a fuvola tanár kolléga szerint. Miután működik a 

gyermek-és felnőtt kórus Szécsényben, sikerült a tanárnőnek és tanulóinak aktívan részt 

vennie programjaikban.  

Februárban volt egy növendék koncert a tanulóival, melyen szerepeltette az összes 

növendékét, megmutatván ezzel szakmai tudásukat.  

További célja, hogy folytassa az együttmuzsikálást a tanulóival, és hogy a kamarazene jelen 

legyen a hangversenyeken.  

 

Fellépések a tanév első felében: 

 Szeptember 21. Fellépés a szécsényi Kubinyi múzeumban 

 Október 04  Zenei világnap 

 November 03  Növendék hangverseny Szécsényben 

 November 17  Jászberény. Fellépés a szécsényi kórussal 

 December 03  Szécsény. Növendék hangverseny 

 December 12  Balassagyarmati növendék hangverseny  

 December 16  Dejtár. Szereplés a szécsényi kórussal 

 December 21  Balassagyarmat. Fellépés a karácsonyi koncerten 

 December 22  Szécsény. Karácsonyi koncert 

 Január 18  Fellépés a szécsényi Kubinyi múzeumban  

 Január 19  Balassagyarmat. Palóc múzeum. Szereplés 

 

 
 7. Vegyes tanszak 
 2018/2019. évi beszámoló 

 Készítette: Lévárdi Beáta - tanszakvezető 

 
A tanszakon tanító tanárok: 

 

Lévárdi Beáta  zongora 

Molnár Ottó  zongora 

Bobály Csaba   gitár 

Csuka László   zongora 

Kissné Csépe Éva szolfézs 



 

Növendékeink: 

 

A Rózsavölgyi Márk AMI szécsényi tagintézményében közel 30 gyermek tanult zongorát a 

2018/2019-es tanévben. 

 

Személyi feltételek: 

 

A zongorista tanulók tanítását három zongoratanár látta el: Csuka László, Lévárdi Beáta és 

Molnár Ottó. A szolfézs tantárgy oktatását Kisné Csépe Éva tanárnő, mint óraadó 10 órában 

valósította meg. A gitár tárgyat Bobály Csaba tanár tanította. Szécsény Város Gyermekkarát- 

a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola szécsényi tagintézményének kórusát Lévárdi 

Beáta és Kisné Csépe Éva tanárnők vezették. 

 

 

A 2018/2019-es évben megrendezett növendékhangversenyek, 

meghallgatások, vizsgák, időpontok: 

 

 

Rendezvény, program 

megnevezése 
A program időpontja 

A résztvevők (tanulók és 

felkészítő pedagógusok) 

„Musica Sacra. Az 

egyházzene gyöngyszemei” 

c. koncert a szécsényi 

Kubinyi Múzeumban 

2018. szeptember 22. 
Lévárdi Beáta zongoratanár 

Művészeti Együttesével 

Zenei Világnapi 

Hangverseny 
2018. október 5. 

Zongoratanárok és 

növendékeik 

Növendékhangverseny- 

Balassagyarmat 
2018. október 25. 

Lévárdi Beáta növendékei: 

Csalár Csenge, Fábián Sára.  

„Szent Márton ünnepe- 

Őszbúcsúztató koncert” a 

szécsényi Kubinyi Ferenc 

Múzeumban 

2018. november 9. 
Lévárdi Beáta és Művészeti 

Együttese 

Palócföldi Tortafesztivál a 

szécsényi Kubinyi Ferenc 

Múzeumban 

2018. november 10. 
Lévárdi Beáta és Chen Jun 

Wen fellépése 

Közös, össz 

növendékhangverseny-

Szécsény 

2018. december 3. 

A zongoratanárok és a 

gitártanár növendékei: Chen 

Jun Wen, Sánta Dániel, 

Holecz Martin. Csuka 

László növendékei: Kiss 

Bella, Kiss Fruzsina 

Adventi Hangverseny a 

Balassi Bálint 

Gimnáziumban 

2018. december 14. 

Lévárdi Beáta mint 

korrepetítor és zongorista 

növendékei: Imre Emma, 

Fábián Sára 

Ipolynyéki Művészeti 

Iskolában való szereplés 
2018. december 17. 

Lévárdi Beáta növendékei: 

Csalár Csenge, Kenyeres 

Csanád 

Szent Erzsébet Idősek 

Otthonában Adventi 

Várakozás c. koncert 

2018. december 18. 

Lévárdi Beáta zongorista 

növendékei: Fábián Sára, 

Csalár Csenge, Imre Emma 



Balassagyarmati Tankerület 

Központ Karácsonyi 

Ünnepségén való szereplés 

2018. december 18. Lévárdi Beáta növendékei 

Sportcsarnok beruházás 

átadó ünnepségén való 

szereplés- Balassi Bálint 

Gimnáziumban 

2018. december 19. 
Lévárdi Beáta növendéke: 

Imra Emma 

Karácsonyi Hangversenyen 

szereplés a Balassi Bálint 

Gimnáziumban 

2018. december 21. 
Fábián Sára, Kenyeres 

Hunor 

Szécsény Városának 

Karácsonyi Hangversenye 
2018. december 22. 

Szécsény Város 

Gyermekkara, 

zongoratanárok és 

növendékeik: Holecz Martin 

„Újévköszöntő hangverseny 

Mozart operáinak 

szellemében” a szécsényi 

Kubinyi Ferenc Múzeumban 

2019. január 18. 

Szécsény Város 

Gyermekkara és Lévárdi 

Beáta zongorista növendékei 

(Chen Jun Wen, Sánta 

Dániel), Franka Beáta 

tanárnő 

„Újévi Hangverseny – a 

Civitas Fortissima hőseinek 

emlékére” a balassagyarmati 

Palóc Múzeumban 

2019.január 19. 

Lévárdi Beáta zongorista 

növensékei (Fábián Sára, 

Csalár Csenge, Chen Jun 

Wen, Sánta Dániel) 

Rózsavölgyi Emléknapon 

szereplés Balassagyarmaton 

növendékhangverseny 

keretében 

2019. január 23. 

Lévárdi Beáta zongorista 

növendékei: Fábián Sára, 

Csalár Csenge 

Félévi meghallgatás (1 etűd, 

1 szabadon választott darab) 
2019. január 23. 

Zongoratanárok és 

növendékeik 

Lévárdi Beáta 

növendékeinek tanszaki 

hangversenye, félévi 

meghallgatás 

2019. február 1. A tanár összes növendéke 

Molnár Ottó növendékeinek 

tanszaki hangversenye, 

félévi meghallgatás 

2019. február A pedagógus valamennyi 

növendéke 

Csuka László 

növendékeinek tanszaki 

hangversenye 

2019. február A pedagógus valamennyi 

növendéke 

Bobály Csaba 

növendékeinek tanszaki 

hangversenye 

2019. február A pedagógus valamennyi 

növendéke 

XV. Országos 

Zongoraverseny elődöntője, 

Erkel Ferenc Alapfokú 

Művészeti Iskola- Cegléd 

2018. február 12. Lévárdi Beáta 4 zongorista 

növendéke: Chen Jun Wen, 

Fábián Sára, Sánta Dániel, 

Holecz Martin 

„Zenevarázslat”- Országos 

Négykezes Zongoraversen 

Határok nélkül - Eger 

2019. március 1-3. Lévárdi Beáta 3 négykezes 

csoportja:Chen Jun Wen-

Kenyeres Máté Csanád 

Arany, Fábián Sára Noémi-

Csalár Csenge Ezüst 



minősítést, Lévárdi Beáta 

tanárnő- Holecz Martin 

tanár- diák párosban Ezüst 

minősítést nyert. 

XV. Országos 

Zongoraverseny (döntő), 

Vikár Sándor Zenei 

Alapfokú Művészeti Iskola- 

Nyíregyháza  

2019. március 29-31.  Lévárdi Beáta zongorista 

növendéke, Sánta Dániel 

bejutott a döntőbe. 

Közös, össz- 

növendékhangverseny 

2019. április közepe A zongoratanárok és a 

gitártanár növendékei 

„Éneklő Ifjúság”.- Minősítő 

hangverseny, Eger 

2019.április 13. Lévárdi Beáta és Kissné 

Csépe Éva vezette Szécsény 

Város Gyermekkara: (25 fő) 

Arany minősítést nyert. 

VII. Star Online Nemzetközi 

Négykezes Zongoraverseny 

2019. április 26. Lévárdi Beáta 2 négykezes 

csoportja:Chen Jun Wen-

Kenyeres Máté Csanád II. 

helyezést, Fábián Sára 

Noémi-Csalár Csenge II. 

helyezést, Sánta Dániel 

Szóló kategóriában I. 

helyezést és Különdíjat 

nyert. 

Tavaszi hangverseny- 

Rózsavölgyi Napok 

2019. április 11. Szécsény Város 

Gyermekkara, zongorista 

növendékeink 

Húsvéti Koncert a szécsényi 

Kubinyi Ferenc Múzeumban 

2019. április 26. Szécsény Város 

Gyermekkara, zongorista 

növendékeink 

Nemzetközi Bárdos 

Kórustalálkozó- Bárdos 

születésének 120. 

évfordulója alkalmából 

2019. május 18. Szécsény Város 

Gyermekkara, zongorista 

növendék, Holecz Martin 

kíséretével. 

Lévárdi Beáta 

növendékeinek tanszaki 

hangversenye 

2019. május 29. A pedagógus összes 

növendéke 

Zongorista növendékek év 

végi vizsgája 

2019. május 30. Csuka László, Molnár Ottó 

és Lévárdi Beáta zongorista 

szakos növendékei 

Molnár Ottó növendékeinek 

tanszaki hangversenye 

2019. június 3. A pedagógus összes 

növendéke 

Csuka László 

növendékeinek tanszaki 

hangversenye 

2019. június 3. A pedagógus összes 

növendéke 

Bobály Csaba 

növendékeinek tanszaki 

hangversenye 

2019. június 3. A pedagógus összes 

növendéke 

Zongorista növendékek 

művészeti alapvizsgája 

2019. május 30. Csuka László, Molnár Ottó, 

Lévárdi Beáta 

 



 - Idén is több növendékünk tett Művészeti Alapvizsgát tenni zongora tárgyból. Így 

lehetőséget tudunk arra adni növendékeinknek, hogy tovább tudják folytatni zenei 

tanulmányaikat intézményünkben. 

 

 - Külön figyelmet fordítunk a tehetséges, az un. „B”- tagozatos növendékeink 

képességeinek kibontakoztatására. A február 12-i elődöntőn Cegléden és a márciusi döntőn, 

Nyíregyházán megrendezésre kerülő XV. Országos Zongoraversenyen több növendékünkkel 

is beneveztünk: Chen Jun Wen, Fábián Sára Noémi és Holecz Martin dicséretet, Sánta Dániel 

Nívódíjjal büszkélkedhet. Sánta Dániel a Nyíregyházán megrendezésre kerülő Országos 

Döntőben dicséretet kapott. A VII Star online Nemzetközi Zongoraversenyen Sánta Dániel 

Profi kategóriában I. helyezést ért el és Különdíjat is kapott a „Legjobb Előadásért díjjal”. A 

versenyzők tanára: Lévárdi Beáta tanárnő volt. 

 

 - A zongoraoktatásunkban az együttmuzsikálás örömét több gyermekkel is szeretnénk 

megéreztetni négykezes kamarazenélés formájában. A magas színvonalú munkánk 

eredményességének megmutatására a 2019. március 1-3. között megrendezésre kerülő egri 

„Zenevarázslat” Országos Négykezes Zongoraversenyen 3 csoportunkkal is indultunk és 

kitűnő eredményeket értek el. Chen Jun Wen és Kenyeres Máté Csanád a II. korcsoportban 

Arany minősítést, Csalár Csenge és Fábián Sára Noémi a III. korcsoportban Ezüst minősítést, 

Holecz Martin és Lévárdi Beáta tanárnő tanár-diák kategóriában Ezüst minősítést értek el.  

 

 A VII. Star online Nemzetközi Zongora négykezes versenyen Chen Jun Wen és 

Kenyeres Máté Csanád páros II. helyezést, Csalár Csenge és Fábián Sára Noémi páros II. 

helyezést ért el.  

 

 -Szécsény Város Gyermekkara- Rózsavölgyi Márk AMI szécsényi Tagintézményének 

énekkara is szép sikereket mondhat magáénak. A sok városi és megyei rendezvényeken (zenei 

világnapi, karácsonyi, újévi, húsvéti, tavaszi koncerteken) való fellépés mellett az Egerben 

megrendezésre kerülő Éneklő Ifjúság minősítő hangversenyén „Arany minősítést nyert el a 

kórus. 

 

 

Érsekvadkert 
 2018/2019. évi beszámoló 

 Készítette: Gyimesiné Sepsi Erika - telephelyvezető 

 
 

 

2.3. Tárgyi feltételek 

 

(tanszak általános bemutatása, problémák jelzése, megoldási javaslat, igények előterjesztése. 

Pl: tantermek, hangszerellátottság, oktatási segédeszközök helyzetének bemutatása.) 

 

Az 1. félévben az általános iskola teljes belső felújítása zajlott, mely nagy próbatétel volt a 

növendékeknek és tanároknak egyaránt. 

Az előképző 1. és 2. osztály elindult, várhatóan a létszám a 2. félévtől bővülni fog (2 fő).  

A több helyszínen való tanításhoz most is segítséget jelent az általános iskola által biztosított 

digitális zongora (könyvtár). 

Mivel az előző évben nem történt meg, ismét szükségessé vált a zongorák behangolása  

(4 db hangszer) a 2. félévben! Ez sajnos nem történt meg, így a következő tanévben 

ismét aktuális lesz. Mint ahogy a mobil szolfézs ötvonalas tábla beszerzése is. 



 

2.4.1.A tanszak dolgozói 

a) Főállású dolgozók 

 

Személyi változások a korábbi tanévhez képest a következők voltak: 

Gyimesi László december 27 – ig nyugdíj előtti kötelező felmentési idejét töltötte.  

Temeláné Csernák Bernadett 2019 januárig átvette a szolfézs órákat, Gyimesiné Sepsi Erika a 

szintetizátort. 

 

Év közbeni változások : 

Gyimesi László 2019. január 3 - tól heti 10 órában, óraadóként tanít (szintetizátor és szolfézs 

1.- 4. + zeneismeret).  Temeláné Csernák Bernadett továbbra is az EK. csoport szolfézstanára. 

Az év végéig nem történt változás és a következő tanévben sem várható. 

 

4.1. A pedagógiai programból fakadó feladatok 

 

(növendékhangversenyek, meghallgatások, vizsgák, időpontok) 

Rendezvény, program 

megnevezése 
A program időpontja 

A résztvevők (tanulók és 

felkészítő pedagógusok) 

Növendékhangversenyek 2018.12.11;  

2019.05.14. 

Gyimesiné S. Erika; 

Gyimesi László, Temeláné 

Csernák Bernadett 

Karácsonyi hangverseny   2018.12.16. Gyimesiné S. Erika; 

Gyimesi László, Temeláné 

Csernák Bernadett  

Óvodai-, általános iskolai-, 

és önkormányzati 

hangversenyek, 

rendezvények 

(nőnapi ünnepség, iskolai 

szavalóverseny, óvodai 

bemutató, pedagógusnapi 

köszöntő) 

 

folyamatos, változó Gyimesiné S. Erika; 

Gyimesi László 

 

Tervek, célok, feladatok szöveges összefoglalása, megvalósítása: 

 

Az 1. félévben az általános iskola teljes belső felújítása zajlott, mely nagy próbatétel volt a 

növendékeknek és tanároknak egyaránt. 

A gyerekek terhelése sajnos ebben az évben is nőtt, a helyszínváltoztatások pedig ismét 

rontottak a helyzeten. A differenciáltabb tananyagválasztás ellenére igen nehéz a színvonal 

tartása, több növendéknél csökkenés tapasztalható. A szereplések számában viszont ez nem 

mutatkozott meg. Sikeresen képviselték iskolánkat az óvodai bemutatón, a Petőfi Sándor 

Általános Iskola adventi- és karácsonyi kulturális műsoraiban, önkormányzati 

rendezvényeken. Az adventi növendékhangverseny (december 11), az együtt énekelt 

karácsonyi dalok, a családias hangulat, továbbra is maradandó élményt jelentett mindenkinek, 

melyet csak fokozott a dalok citerakísérete.  

A 2. félévben rendkívül megnőtt a növendékek általános iskolai terhelése. Az 1. félévben 

jelzett színvonalcsökkenést nem sikerült teljes mértékben pótolni, ám ez most 

differenciáltabban jelentkezett. Ezzel együtt mindenki teljesítette az év végi vizsga 

követelményeit és a 2. félévi iskolai- és önkormányzati rendezvényeken is sikeresen 

helytálltak. A jövő évi előrejelzések, ill. jelentkezések összesen 4 fővel kevesebbet mutatnak. 

A végleges létszám a szeptemberi iskolakezdéskor pontosítható. 



 

 

Rétság 
 2018/2019. évi beszámoló 

 Készítette: Csiki Gáborné - telephelyvezető 

 
 

Rétságon a művészetoktatás a helyi (rétsági) általános iskolában kapott helyet. 

Tanterem, eszközök, hangszerek tekintetében a működéshez elegendő az ellátottság. 

A telephelyen 3 zenetanár tanít az alábbi szakokon : 

1. Dianis Dóra – gitár 

2. Marótiné, Drajkó Mónika – zongora, szolfézs 

3. Csiki Gáborné – népzene (hegedű, ritmushangszerek), furulya, szolfézs 

A művészeti iskolában az idei tanévben összesen 33 fő tanult zenét a különböző 

hangszereken. 

Szolfézs csoport 2 volt. 

A tanév során több hangversenyt is tartottunk, amelyen minden növendék játszott hangszeren, 

és énekelt (a szolfézs csoporttal). 

Év  végén minden tanuló vizsgázott. 

Részletes statisztika :  

1. Dianis Dóra – 4 fő előképző 

                         4 fő 1.o. 

2. Marótiné, Drajkó Mónika – 2 fő HEK 2. 

                                                         4 fő 1.o. 

                                                         2 fő 2.o. 

                                                         5 fő 3.o. 

1 fő 5.o. 

3. Csiki Gáborné – 2 fő HEK 1. (furulya) 

 2 fő HEK 2. (furulya) 

  1 fő 1.o. (népi hegedű) 

3 fő 1.o. (furulya) 

1 fő 1.o. (hegedű) 

1 fő 2.o. (népi ritmushangszer) 

1 fő 2.o. (furulya) 

 

 

Nézsa 
 2018/2019. évi beszámoló 

 Készítette: Demkó Natália - telephelyvezető 

 
 

A 2018/19 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 17-i Jótékonysági bálon való részvétel 

- Szereplés a karácsonyi és adventi ünnepségeken: úgy az iskolában, mint a nézsai 

templomban 

- Megrendeztük a zeneiskola adventi hangversenyét 

- 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. 

 

 



Romhány 
 2018/2019. évi beszámoló 

 Készítette: Hajdú István - telephelyvezető 

 
Szeptemberben és főleg októberben véglegesen kialakultak a beiratkozott tanulói létszámból a 

szolfézs-zeneismeret csoportok. 

Így egy-egy előképző első, valamint második egy első és egy összevont második-harmadik 

osztály indult. 

A két előképző összevontan működött, ezért három csoport kezdte a tanévet. 

Kimaradások miatt 24-ről 21-re csökkent a létszám. 

A kórus, csakúgy, mint az előző tanévben az általános iskola kereteiben működött, de a 21 

zeneiskolás tanulóból két kivétellel mindenki a kórus tagja volt. Ők a helyi és iskolai 

rendezvényeket tették hangulatosabbá fellépésükkel. (adventi hangverseny, megyei nap, 

iskolaavató, vidámévzáró) 

Érdemes megjegyezni, hogy a fiúk létszáma is viszonylag magas, 7 fő. 

Jövőre is ugyanilyen csoportlétszámmal tervezünk. 

 


