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BEVEZETÉS 
 
A tanév legfontosabb jellemzője a fenntartóváltás!  
Sok pozitív elgondolás, például, hogy az országban „minden intézménynek egyenlő esélyei 
legyenek!” Január 1-jén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át az összes oktatási 
intézményt. A sok jó szándék megvalósítása nagyon sok paraméter megváltoztatását tette 
szükségessé. Ehhez a horribilis változáshoz hozzá tartoznak olyan feladatok, amelyek - a 
végrehajtás során, a gyakorlatban már látható - folyamatos módosításra szorulnak.  
 
Az egyik elnöki utasítás Marekné Pintér Arankától erről szól (02. 21.-én érkezett): 
„a 2013. január 1-jétől állami fenntartásba került köznevelési intézményekkel kapcsolatos fenntartói, 
működtetési feladatok megszervezéséről, illetve a működtetési feladatok önkormányzatokkal történő 
megosztásáról, az új szervezeti struktúra, a szakmai és funkcionális működéshez kapcsolódó 
eljárásrendek kialakításával párhuzamosan kell gondoskodnunk.  
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) nagysága, tagoltsága miatt a 
feladatok célszerűen, a problémák hatékonyan, felmerülésük helyén kezelhetők, amelyhez az szükséges, 
hogy a szervezet működési mechanizmusait a szervezet felelős vezetői és munkatársai ismerjék, az 
információk a döntésben és cselekvésben érintettek részére megfelelő időben eljussanak. Ehhez a KLIK 
valamennyi szervezeti egysége munkatársának közreműködése, szervezethez való lojalitása, az 
intézmények alkalmazottainak megértése és türelme szükséges, amelynek elérésében a szervezet 
vezetőinek felelőssége dominál.”  
Természetesen mi is, mint minden intézmény, próbálunk megfelelni az elvárásoknak. Próbálunk 
minden szakmai feladattól függetlenül a kéréseknek időben eleget tenni. Bízunk abban, hogy az új 
rendszer hamarosan működőképes lesz. Természetesen a kapcsolódó életpálya modell bevezetését 
is bizakodó várakozás előzi meg. 
 
A másik meghatározója intézményünk sorsának - a tanév végén zajló vezető választás: 
Az Emberi Erőforrások Minisztere a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A § alapján 2013. április 30-án a közigállás.gov.hu internetes portálon tette közzé a 
Molnár Antal Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői (magasabb vezető) 
pályázatát. 
„A pályázati kiírásban megjelölt határidőre (2013. május 30.) az intézményvezetői álláshely 
betöltésére kettő érvényes pályázat érkezett, Kiss Tünde és Eisenbacher Zoltán részéről. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 31. 
A beosztás legkorábban 2013. augusztus 16. napjától tölthető be. 
 
A két pályázatot Spáthné Faragó Éva független szakértő kapta meg. Álljon itt véleményének 
összegzése: 
 „Eisenbacher Zoltán pályázata a művészeti iskolákat jól ismerő pedagógus elképzelése, aki 
elismeri az intézmény eddigi magas szintű szakmai tevékenységét, ezek megtartását fontosnak 
tartja, ezen az úton kíván továbbhaladni.  
A pályázat összességében túlságosan széttagolt, a fejlesztési elképzelések nincsenek csoportosítva, 
inkább ötletek felvetése, mint jól átgondolt, gondosan szerkesztett pályázat. 
Kiemelt céljai között szerepel a humán erőforrás fejlesztése, a pedagógusok munkakörülményeinek 
javítása, a megfelelő körülmények megteremtése. Az iskola működésében némi változásokat kíván 
megvalósítani, ezek azonban alapjában véve az intézmény egészére nem lennének jelentős hatással.  
Pályázata stratégiai elképzeléseket nem igazán tartalmaz, inkább operatív elképzeléseket sorol fel. 
Pályázata, gondolatai nem győztek meg arról, hogy az iskolának távlatokat tudna biztosítani.” 
 
„Kiss Tünde, mint az intézmény jelenlegi vezetője pályázatában a két vezetői ciklusa során elért 
eredmények bemutatására koncentrál. Budapest egyik legnagyobb múlttal rendelkező, 
legeredményesebb iskoláját vezeti, ahol irányítása alatt a nevelőtestület, a növendékek folyamatos 
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magas színvonalú szakmai munkát végeznek. A vezetői programja ennek a folyamatnak a 
továbbvitelét tűzi ki célul.  
Sajnálatos, hogy a következő öt évre nem fogalmaz meg konkrétabb célokat, láthatólag elégedett az 
intézmény tevékenységével, különösebb változtatásokat nem tart szükségesnek. Az 
intézményvezetést erősen szakmai oldalról közelíti meg, figyelme ezen kívül szinte csak a tárgyi 
feltételek javítására terjed ki.  
Pályázatából az érezhető, mintha a napi feladatok végzése mellett nem lett volna ideje, energiája 
egy komolyabb szakmai szintű vezetői pályázat megírására.” 
 
 „A 2013. június 18-án megtartott nevelőtestületi, illetve alkalmazotti értekezlet is élt 
véleménynyilvánítási jogával.  Az iskola alkalmazotti közössége a jelenlegi igazgatót támogatja.”   
 
                                                                                            Eisenbacher Zoltán             Kiss Tünde
 
A nevelőtestületi értekezleten a pályázatra  
leadott támogató szavazatok:                                                            10,52%                 92,11% 
      
Az alkalmazotti értekezleten a személyt 
 támogató szavazatok:                                                                        6,97 %                95,35% 
 
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 83. § (4) h) pontja alapján a köznevelési 
intézmény magasabb vezetői megbízásakor ki kell kérni a működtető önkormányzat véleményét, 
ami így szól: 
 „A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti VII. Tankerületének kérésére, miszerint a 
tisztelt képviselő-testület, mint működtető alakítsa ki véleményét a Molnár Antal Zeneiskola 
vezetői pályázataival kapcsolatosan, javasolom, hogy a fenntartó a döntéshozatalnál a 
nevelőtestületi és szakértői véleményben foglaltak figyelembe vételével döntsön.” 
 
A hosszú procedúra során egy tankerületi meghallgatás következett, ahol a felterjesztést 
előkészítették. A végső döntő lépés, a miniszteri-államtitkári kinevezés. 
 
A tantestület aktív részvétele és támogatása ebben a kifejezetten nehéz tanévben biztosíték arra, 
hogy mindannyian továbbra is a pedagógiai, a művészet értésére nevelő szakmai munkát tartjuk 
értelmes célunknak egy „nagy hagyományokkal rendelkező” pesti, belvárosi zeneiskola számára.  
 
Köszönetet kell mondanom az egész éves türelemért, együttműködésért és támogatásért! Köszönet 
jár a pedagógusok munkáját segítő kollégáimnak is, helyetteseknek és tanszakvezetőknek az éves 
beszámoló előkészítéséért az adatgyűjtésért, táblázat- és dokumentáció-készítésért. 
 
 
Budapest, 2013. július 
 
 
 
Kiss Tünde 
Igazgató 
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1. SZEMÉLYI ADATOK 
 
1. 1. Alkalmazottak  

Engedélyezett létszám:38 fő 
   (1. melléklet: tabló) 
 
PEDAGÓGUSOK:  33 álláshelyen 

19 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott tanár   
- 1 fő   igazgató 
- 2 fő   igazgatóhelyettes 
- 6 fő   tanszakvezető 
- 5 fő   tagozatvezető (tag.v.) 
23 fő részmunkaidőben foglalkoztatott tanár 

 
Fúvós tanszak:    1.  Kisné Bokor Emőke (tag.v.) fuvola, furulya 
        2.  dr. Solti Ambrusné  fuvola 
           tanszakvezető   3.  Vági László   fuvola, furulya (együttes)  
      4.  Vaszlik Kálmán   fuvola, fúvós kamara  
      5.  Szőnyeiné Pataki Márta  fife, fuvola 
      6.  Pintér Tamás   furulya, fagott 
      7.  Erdélyi Balázs   klarinét, szaxofon 
      8.  Regős Szabolcs   szaxofon, klarinét, Big Band  
      9.  Toarniczky Richárd  trombita (big band) 
Akkordikus tanszak:   igazgató 10. Kiss Tünde   hárfa (együttes) 
     11. P. Haraszthy Márta  hárfa 
     12. Dr. Anda Balázs   gitár (együttes) 

13. Fábián Annamária   gitár 
14. Papp József   gitár   

         tanszakvezető 15. Tóthváry György   gitár 
16. Tóth Andrea   cimbalom      

     17. Eötvös Gábor   ütő  
     18. Keönch László Farkas  ütő(együttes)  
Billentyűs tanszak:  19. Baja Mónika   zongora (korrepetíció) 

20. Bene Balázs zongora  zongora 
21. dr. Dömötör Ivánné                     zongora                                   

                  22. Kárpáti Attila                               zongora  
    igazgatóhelyettes  23. Kovácsné Szél Mária                   zongora  

            tanszakvezető  24. Práda Sándorné (tag.v.)  zongora 
     25. Taraszova Brigitta  zongora (korrepetíció)  

                           igazgatóhelyettes   26. Vaszkó Rita (tag.v.)  zongora   
     27. Leszkovszki Albin   korrepetitor, zeneszerző 
Vonós tanszak:     tanszakvezető 28. Tüske Zoltán   hegedű 
     29. Horváth Sándorné   hegedű 
     30. Klausz Nóra   hegedű 

31. Oppitz Edina   hegedű (zenekar) 
32. Szakszon Andrásné  hegedű zenekarvezető 
33. Bartha Sándor   cselló 
34. Ghéczy László   cselló  zenekar-karmester 
35. Pappné Kocsis Terézia  cselló (zenekar) 

     36. Puporka Ferenc   nagybőgő 
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Zeneismeret, magánének tanszak:    
              37. Bojtor Katalin (tag.v.)  magánének, kórus 

38. Csernyik Balázs (könyvtár)  szolfézs, zeneirodalom, 
zeneelmélet 

            tanszakvezető 39. Dr. Sótonyi Péterné (tag.v.) szolfézs 
     40. Lengyel Orsolya   szolfézs 
     41. Pintér Eleonóra   szolfézs 

42. Selmeci Noémi   szolfézs, egyházzene,  

Pedagógiai asszisztens:   43. Csákiné Lévai E. Zita  

Gyeden    44. Móri Beáta   cimbalom  
    

TECHNIKAI DOLGOZÓK: 5 álláshelyen 
o 4 fő teljes munkaidőben 
o 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott 

1. Zsidákovits László     iskolatitkár  
 2. Papp Lajosné    iskolatitkár-munkatárs 
 3. Szalai Szabolcs    hangszerész, karbantartó  
 4. Rónai Márton    zongorahangoló, karbantartó 
 5. Dozvald Ákos    rendszergazda, médiatechnológus 
 6. Csonka Nándorné    portás (Bischitz) 
 7. Barna Lajosné    takarító (ERVA) 
  
1. 2. Növendékek:          

I. félév        II. félév 
Egyéni      növendékek:       438 fő 438 fő 
Csoportos növendékek:                           80 fő   74 fő 
Összesen:         518 fő 512 fő 
 (2. melléklet: a zeneiskola tanulóinak listája) 
 

2. TÁRGYI FELTÉTELEK 
 

2. 1. A tanítás helyszínei  
A központon kívül az oktatás a 2012-2013-as tanévben 7 kihelyezett tagozaton  
(telephelyen) működik, összesen 8 helyszínen. (3. melléklet: órarendek)   

 
I.  A zeneiskola központja:     

  1.  1073 Erzsébet krt.32.   
 

II.  Kihelyezett tagozatok:  
 2. 1075 Wesselényi u. 17.  ERöMŰVHÁZ        

3. 1073 Kertész u. 30.  Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános  
4. 1077 Dob u. 85.  Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 

 5. 1074 Alsóerdősor u. 14 -16. Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola 
     és Gimnázium 

            6. 1078 Hernád u. 42.- 46   Baross Gábor Általános Iskola   
 7. 1071 Rottenbiller u. 43 - 45.  -------  
 8. 1071 Városligeti fasor 5 - 7. Julianna Református Általános Iskola 



 5

2. 2. Hangszerek 
A zeneiskola hangszerállománya mennyiségileg megfelelő, minőségében folyamatos 
karbantartásra szorul, mert hangszereink egyre öregebbek. Egy-egy nagyobb javítás költsége 
sok esetben felemészti az anyagi erőforrásokat, és csak közepes állapotjavulást eredményez. A 
Kertész u.-ból átkerült egy ilyen szép hangú, erősen megkopott öreg hangszer generáljavítás 
után a II. félévben az ERöMŰVHÁZ –ba. Itt ugyanakkor komoly sérülés történt az ott használt 
nagybőgővel - felelősét nem sikerült megtalálni. Javítása kétszázezer forintba került.             
- A telephelyekre kihelyezett hangszereket nehéz megóvni a rongálástól, hiszen a délelőtti 
tanítási órák közötti szünetekben a gyerekek sokszor tesznek bennük kárt /zongorák, pianínók/, 
és nem lehet kideríteni, melyik szünetben, ki követte el. Szükséges a kerületi intézmények 
vezetőivel felelősségvállalási megállapodást kötni.  
 

3. GAZDÁLKODÁS 
 

3. 1. Változások és lehetőségek 
 A 2012/2013. tanév I. félévében az Iskola az Önkormányzat fenntartásában működött. A tanév 
elejétől a Baross Gábor Általános Iskolától átvéve, az Önkormányzat által kijelölt Bischitz Johanna 
Integrált Humán Szolgáltató Központ kezelte az iskola anyagi forrásait, így az első félévben a 
növendékek által befizetett térítési és tandíjakat is.  
 Az elmúlt év végén polgármesteri engedéllyel 3,5 millió forint bérmaradvány került 
szétosztásra egyszeri jutalom formájában. Ezen felül az önkormányzat decemberi határozattal 20.000 
Ft összegben Erzsébet utalványt biztosított a munkatársak részére.  
 A kormány döntésének értelmében 2013. január 1-jétől az alap és középfokú oktatási – 
nevelési intézmények szakmai fenntartója az állam lett, így intézményünk is az országosan működő 
1. Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz került (KLIK).  
2. Az önkormányzat finanszírozza az iskolák működtetését:  
  - A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a működtetéshez szükséges 
költségeket, és a portaszolgálatot biztosítja 
  - az önkormányzat egy másik céghez helyezte a takarítási és a karbantartási feladatokat 
/az Erzsébetvárosi Vagyonkezelő (ERVA) alvállalkozójához az EVIKINT kft-hez. 
 
A fentiekből következik, intézményünknek nem volt saját költségvetése már ebben az évben.  
A második félévben beszedett térítési díjakat és tandíjakat a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központnak kellett befizetni (70%-ban ott is maradt, a 30% a működtetőé). Júniusban, a tavaly adott 
cafetéria 8/12 része került kifizetésre (országos döntés értelmében) ez dolgozónként nálunk 13.333 Ft. 
(Két munkatárs az időarányos utazási költségtérítés is megkapta ugyanebben az arányban) 
A minőségi bérpótlék szeptemberi megszűnéséig (1.386 000 Ft) differenciáltan szétoszthatóvá vált 
júniusban, ami a nyár folyamán kerül utalásra.   
 A növendékek a mellékletben látható térítési díjakat és (a tanulói jogviszonnyal nem 
rendelkezők és a 22 év felettiek) tandíjakat fizették a 2012/2013. tanévben. 
(4. melléklet: térítési díj táblázat) 
 A hátrányos helyzetű növendékek a törvény értelmében tandíjmentességet élveznek. Ebben a 
tanévben 61 tanulónk kapott jegyző által igazoltan gyermekvédelmi támogatást. 
 
3. 2. Pályázatok       
 A „muzsikálás öröme”  EU –s pályázat fenntartási szakaszban (öt évből – első) 
 Nyári tábor Ruzsinán – Önkormányzati támogatással  
 Francia út – „Te is alapítvány” kapcsolta össze a zeneiskolát az Uniós pályázó Francia
 csoporttal - lengyel, cseh, magyar csoportok zenei témájú ifjúsági „eszme”- cseréje csak az
 útiköltség 30%-ába került. A tíz napos programon 6 fő vett részt.    
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3. 3. Iskolánk tandíj és térítési díj bevételei tanszakonként 
 
 

 

Tandíj  megoszlás tanszakonként MAZ 
2012/2013. tanév  
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4. SZAKMAI FELADATELLÁTÁS  
 
4.1. Pedagógusok szakmai tevékenysége 

A Molnár Antal Zeneiskola munkatervében megjelölt célkitűzések részleteit a heti irodai és a 
havi vezetői értekezleteken dolgozzuk ki. A közös döntéseket tartalmazó havi körlevél a 
központ hirdetőtábláján olvasható, és e-mail-ben kapják a kollégák. A programok és 
információk megjelennek az iskola honlapján. /www.mazene.hu/ 
Ezek a tervek irányadók a tanévben: pl.: szakmai napok, kerületi kamarazenei verseny, 
tanszakok iskolán belüli versenyei, budapesti, országos központi szervezésű versenyek, 
fórumok.  
Minden tanár egyéni ambíciójának megfelelően állítja össze saját és növendékei éves 
feladatait. Ebben segítséget jelentenek a tanszak közös, értekezletei; a tanév folyamán 
többször meghívott szaktanácsadók, a budapesti illetve hangszerenként országosan szervezett 
összejövetelek és a továbbképzések. 

 
4. 2. Tanári továbbképzések 
 
Kovácsné Szél 
Mária 

Zenei munkaképesség-gondozás 
Közoktatás vezető képzés 

2012/2013 
tanév 120 pont 140.000,-

Vaszkó Rita Varró Margit Alapítvány 
zongora továbbképzése 2012.10.5-6. 22 pont 10.000,-

Vaszkó Rita Stílusismeret 2012.11.14. 30 pont 40.000,-

 
 Helyi szervezésű Molnár Antal teremben tartott szakmai előadáson – (5 pontos
 továbbképzésen) részt vett tantestület több tagja.  
 Előadók voltak: Borbély Mihály, Róth Ede, Bábel Klára, Hakan A Toker, Dave Goodman 
 
4. 3. Tanári kitüntetések 
 
 Regős Szabolcs pályájának 50. évfordulóján nagy ünnepséget tartottunk. Készült műsorral,
 meghívta régi növendékeit, kollégáit, barátait, a Big Band tagokat. Mindenki szeretettel
 köszöntötte. A rendezvényt megtisztelte Rónaszékiné Keresztes Monika képviselőasszony.
 A tanár úrnak átadtuk a Molnár Antal emlékérmet. A pedagógus napon Erzsébetváros
 önkormányzatától arany oklevelet kapott, melyet Bauer Lilla KLIK VII. tankerület
 igazgatója adott át. 

A tanévzárón a Madách Színházban ünnepélyes keretek között kapott Dr. Dömötör Ivánné 
és Regős Szabolcs kollégánk pedagógus emlékérmet.  
A Főváros zeneoktatásáért a budapesti Oktatási Bizottságtól oklevélben részesítette 
Szakszon Andrásnét és Eötvös Gábort. 

 
4. 4. Együttesek, kötelező órák  

A kötelező órák keretében különböző csoportok működnek, ahova jelenlegi növendékeink 
többsége szívesen jár.  
A heti két szólóhangszeres óra mellett kötelező még két óra melléktárgyat felvenni.  
Ez 4. osztályig minden esetben a szolfézs. Az ügyesebbek járhatnak (még maximum 2 
órában) választott tárgyra is.  
A szolfézs befejezése után viszont mindenki járhat a választott melléktárgyra: zenekar, 
együttes, zeneirodalom, zeneelmélet (összhangzattan), vagy valamelyik kamara-ének-, 
kamarazenei-, zenekari- csoport. 
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 Együttes     Vezető  tanár 
 

Vonószenekar     Ghéczy László/Oppitz Edina 
„Tücsök zenekar”    Szakszon Andrásné/P.Kocsis Teréz 
Fuvola együttes    Vági László  
Ütő együttes     Keönch László Farkas 
Hárfa együttes     Kiss Tünde, P. Haraszthy Márta  

 Kórus      Bojtor Katalin 
 Gitár együttes     Anda Balázs     
 „Brass Monkey” Big Band    Regős Szabolcs /Toarniczky Richárd 
  
4. 5. Művészeti alapvizsga, záróvizsga  

Művészeti alapvizsgát először azok a tanulók tettek, akik 2004/2005. tanévben kezdték meg 
tanulmányaikat az alapfokú művészetoktatási intézmény első alapfokú évfolyamán. 
/11./1994. (VI. 8.) MKM rendelet 51.§ (3) 
Az alapvizsga feltétele a továbbképző évfolyamba lépésnek. Azok a növendékek, aki leteszik 
ezt a vizsgát, vagy egy eredményes zeneiskolai alapképzést zárnak le 6. osztály végén, vagy 
várható, hogy a továbbképző évfolyamokon is hasonlóan eredményes munkát folytatnak 
majd. 

Elméletből alapvizsgázók: Két csoportban 37 tanuló tett 4. osztály végén szolfézsból
 előrehozott vizsgát:    81-100% - Kiválóan megfelelt eredménnyel:  23  tanuló 

  61-80%   - Jól megfelelt eredménnyel:    8  tanuló 
  41-60%   - Megfelelt eredménnyel:     6  tanuló 

Hangszeres alapvizsgázók:  Négy tanszakról  23 tanuló vizsgázott 
Fúvós tanszak 
 Fuvola  - Kiválóan megfelelt eredménnyel Boros Laura 

- Jól megfelelt eredménnyel    Czabala Zsófia 
- Jól megfelelt eredménnyel  Szandtner Bianka 
- Megfelelt eredménnyel  Lakatos Richárd 

 Akkordikus tanszak 
 Gitár  - Kiválóan megfelelt   Nazari Jean-Pierre Ramtin 

    - Jól megfelelt eredménnyel  Kereskedő Márk 
  Hárfa  - Kiválóan megfelelt eredménnyel Zsolt Luca 

Billentyűs tanszak 
 Zongora  - Kiválóan megfelelt eredménnyel Káldi Anna 
   - Kiválóan megfelelt eredménnyel Ócsai Dániel 
    - Jól megfelelt eredménnyel    Fitori Tamás 
   - Jól megfelelt eredménnyel    Harmath Álmos Bendegúz 

    - Jól megfelelt eredménnyel  Hollókőy Dominika 
    - Jól megfelelt eredménnyel  László András 
    - Jól megfelelt eredménnyel  Lukács Viktória 
    - Jól megfelelt eredménnyel  Szokol Szonja  
    - Jól megfelelt eredménnyel  Tenczer Boróka 
    - Jól megfelelt eredménnyel  Turnai Anna 
    - Jól megfelelt eredménnyel  Zahora Jennifer 
    - Megfelelt eredménnyel  Sinkovicz Adél 

Vonós tanszak 
 Hegedű  - Jól megfelelt eredménnyel  Boros Lea 
   - Megfelelt eredménnyel  Horváth Helga 
   - Megfelelt eredménnyel  Knédelhausz Rita 
   - Megfelelt eredménnyel  Knédelhausz Zsófia 
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A fenti eredmények azt mutatják, hogy a művészeti alapvizsga sikeresen zárult. A sokéves 
műhelymunka, a vizsgákra, szereplésekre való gondos felkészülés mutatkozott meg a 
vizsgaprodukciókban. Záróvizsgakoncertet adott fuvolatanulmányai méltó befejezéseként 
Kisné Bokor Emőke tanárnő növendéke, Herényi Barnabás. 
 

4. 6. Intézményi továbbtanulás  
 
Zeneművészeti Szakközépiskolába és zeneművészeti egyetemre felvételiző növendékek:  
 növendék:  hangszer:        tanára:           ahová felvételt nyert: 
 Bese Ákos  hegedű     Szakszon Andrásné Bartók Béla Zeneművészeti  
         Szakközépiskola 
 Csanya Dávid nagybőgő Puporka Ferenc Bartók Béla Zeneművészeti  
         Szakközépiskola 
 Zséli Bertold  gitár  Tóthváry György Bartók Béla Zeneművészeti  
         Szakközépiskola  
         Jazz tanszak 
 Udvardi Márton trombita Toarniczky Richárd Liszt Ferenc Zeneművészeti  
         Egyetem - Jazz tanszék 
4. 7.  Versenyek helyezettjei 
 Helyezés   Növendék    Felkészítő tanár 
 Országos versenyek: 
 
 III. díj    Várhegyi Lucas Palmira   Bojtor Katalin 
     Botos Tibor     Papp József    
         
 Fővárosi versenyek és Országos versenyek fővárosi válogatói: 
       
 Arany minősítés   Várhegyi Lucas Palmira Bojtor Katalin 
     Botos Tibor     Papp József 
 
 I. díj, és különdíj  Várhegyi Lucas Palmira Bojtor Katalin 
     Botos Tibor     Papp József 
 
 Ezüst minősítés  „Brass Monkey” Big Band    Regős Szabolcs          
          
 Ezüst minősítés  Gitáregyüttes     Anda Balázs   

 
 Ezüst minősítés  Hollókőy Ádám 
     Oláh Vilmos  Tóthváry György 
     Vitai Simon 
 
 Ezüst minősítés  Várhegyi Lucas Palmira Bojtor Katalin 
     Botos Tibor     Papp József  

       
 Bronz minősítés  Balázs Elemér   Práda Sándorné 
 
 Dicséret   Albert Benjámin   Klausz Nóra 
     Beregszászi Attila   Szakszon Andrásné 
     Somosi Zsófia   Vaszkó Rita 
  
 Dicséret   Váradi Nikoletta   Práda Sándorné 
 
 Dicséret   Várhegyi Lucas Palmira  Bojtor Katalin 
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 A Molnár Antal kerületi kamarazenei versenyt hatodik alkalommal rendeztük meg az
 összes tanár és több, mint 200 növendék részvételével. /5. melléklet: Verseny díjazottjai/ 
 A tanév közben kiemelkedő teljesítményt nyújtó növendékek igazgatói dicséretben
 részesültek! /6. melléklet: Év végi dicséretek/ 
 
4. 8. Szereplések, tanításon kívüli események 
  
 A táblázatokban programjaink mennyisége és jellege szerint található kimutatás. A
 megvalósult események havi bontásából összefoglalva. A Molnár Antal Zeneiskola
 tanárai és diákjai 147 alkalommal jelentek meg aktívan a különféle eseményeken.  
 (7. melléklet: havi programok) 

A programok típus szerinti felosztása

Önálló teljes műsor

Önálló műsorrész

Házi hangversenyek

Versenyek, fesztiválok

Közreműködések

Pedagógiai és egyéb 
programok

Részvétel külső programon

 
 
 Az események tanszak szerinti bontása előkészíti az életpálya modell személyekhez tartozó
 teljesítményének nyilvántartását. 
 

   

A programok tanszakok szerinti felosztása

Fúvós tanszak

Akkordikus tanszak:

Billentyűs tanszak

Vonós tanszak

Magánének

Zeneismeret tanszak

Vegyes közreműködők

Tanszakhoz nem köthető

 
 
 A tanszakvezetők feladata a vizsgák lebonyolítása is - rutinosan zajlik. A fenti
 táblázatokban nem szerepelnek a pedagógiai programban meghatározott félévi koncertek és



 11

 az év végi vizsgák, csak azok az események, amik mutatják a többletfeladatok áldozatos
 vállalását, amivel iskolánk szakmai színvonalát biztosíthatjuk. 
 A szakmai munka elveit, megvalósulásának részleteit a tanszakvezetői beszámolók
 tartalmazzák.  Jellemző, hogy minden kolléga /bár a szakmai szempontok ugyanazok/ más
 és más megközelítéssel foglalja össze a tanévet. /8. melléklet: 1. fúvós; 2. akkordikus; 3.
 billentyűs; 4. vonós; 5. zeneismeret- magánének/ 
 
 A vonós tanszakon idén különleges eseményt vállaltak a tanárok: Mivel csak a
 nagybőgősöknek nincs országos versenyük, és intézményünkben előző kollégánk
 Duduj Lajos eredményesen vezette tanszakát, örömmel vették a budapesti tanárok a
 kezdeményezést, hogy iskolánkban megszervezhettük az I. Nagybőgő fesztivált. A
 visszajelzés pozitív volt, úgyhogy fiatal kollégánk Puporka Jenő és intézményünk
 ígéretet kapott arra, hogy a minisztérium támogatásával rendezhetjük meg a jövőben az I.
 Országos Nagybőgő versenyt.  
 
4. 9. Kapcsolatok  
 
 Országon belül: 
 A Keszthelyi Festetics György Zeneiskola zeneiskolánk tartós kapcsolata. A keszthelyieket 

megint kiemelkedő esemény alkalmából hívtuk meg: a Kerületi kamarazenei verseny 
díjkiosztó-gálájának díszvendégei voltak. Növendékeink rendszeres szereplői a Festetics 
Kastély „tükörtermében” megtartott tavaszi hangversenynek: a tanévben az Ifjúsági 
vonószenekar programja mellett érdekes vállalás volt a két iskola összevont zenekarának 
műsora és a gitár-együttes is sikeresen szerepelt. 
A „Viva la musica” iskolái közül a Lauder Javne Zeneiskola meghívásának a minden 
tanévben megrendezett Lauder Javne Fesztiválon tettünk eleget, a ráckevei Ránki György 
Művészeti Iskolával, valamint a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskolával együtt. A 
Nagykovácsiak érdekes programra szerveztek minket: négy koncertre a pünkösdi „zene-
ünnepen” az alsópetényi gyönyörűen felújított Prónay Kastélyba. 
 

 Külfölddel: 
A muzslai (Szlovákia) Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskolával közös programot 
tervezünk (közösen pályáztunk) a „Visegrádi Négyek” támogatásáért - az októberi zenei 
világnapra (A zeneiskola nyári tábora: Ruzsinán intenzív felkészülési lehetőség a tanév 
elejei programokra) /9. melléklet: zenei tábor/ 

Vendégül láttunk egy török zongoristát Hakan A. Tokert és egy kanadai gitárost Dave 
Goodmant - mindketten továbbképzés keretében szórakoztató koncertet adtak, ezen kívül 
stílusokat, improvizációt és hangszereket mutattak be.  

Nyáron (július 13-23.) utazik egy csoportunk Franciaországba, ahol öt ország fiataljai 
találkoznak „Ifjúsági csere” keretében. /10. melléklet: Franciaországban a zeneiskola 
diákjai/ 

 
5. DOKUMENTÁCIÓ  
 
 A zeneiskola eseményein készült kép és hangfelvételek válogatása felkerül a net-re a
 zeneiskola web oldalára: www.mazene.hu.  
 A tájékozódás további hasznos forrásai még az rendezvényeinken készített CD felvételek, 
 videók, fotók.  /11. melléklet: lista a felvételekről/    /12. melléklet: fotó válogatás az év 
 eseményeiből/ 

http://www.mazene.hu/�
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 A tanév folyamán iskolánk többször megjelent az Erzsébetvárosi TV-ben / TV7 /  
 - készítettek tanár kollégákkal és velem több kisebb beszélgetést és egy 1 órás riportot az 
 „embermesék” sorozatban 
 - rendszeresen játsszák régi felvételeinket, és több eseményen megjelennek munkatársaik,
 így az aktuális programok is adásba kerülnek  
 A „királyi” TV1 egyik délelőtti műsorában a Kodály módszert a mi szolfézsosaink
 mutatták be.  
 Kerületi újságok: a Helyi Téma és az Erzsébetvárosi Újság is hírt ad néha rólunk   
 Pályázatokat is kiírnak, melyeket felvétel formájában kell beadni. Az „Adj teret a
 tehetségnek!” program pályázatainak elbírálása megtörtént: 07. 16.-án jött értesítés:  
 A 14 nyertes produkció egy ünnepi koncert részese lehet /a zsűriben Batta András rektor úr
 is benne volt/  
 „Különös örömünkre szolgál, hogy a pályázatra nevezett sok tehetséges fiatal közül
 kiválasztásra került Bese Ákos, Puporka Jenő és Balázs Elemér. Ismét bebizonyosodott,
 hogy büszkék lehetünk a magyar zeneoktatás nemzetközileg is elismert színvonalára és a
 rendkívüli teljesítményeket felmutató fiataljainkra! 
  
 
  „A zene láthatatlan szálakkal köt össze bennünket egymással”  
           (P. Brown) 
 
 
 
 Budapest, 2013. július 
 
 
 
 
 
 
 Kiss Tünde 
 igazgató 
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A Molnár Antal Zeneiskola Kerületi Kamarazenei Versenyén díjazottak: 
Díjazás                    felkészítő tanár(ok) 
 
FÚVÓS TANSZAK 
   
Kiemelt nívódíj 
1. Solti Bettina, Gál Ráchel –  fuvola            dr. Solti Ambrusné 
2.   Szőnyi Alíz – fuvola, Nazari Jean-Pierre Ramtin – gitár      Anda Balázs, Kisné Bokor Emőke  
3. Várhegyi Lucas Palmira, Tóth Fruzsina, Itoya Orsolya, Kneifel Tünde – furulya,  
      Papp Lilla – cselló, Balázs Elemér – zongora            Ghéczy László, Práda Sándorné, Pintér Tamás             
 
Nívódíj 
1. Fejes Eszter, Bániczky Daniella – fuvola            Vági László 
2. Bencze Ramóna, Horváth Boglárka, Zuber Emma –furulya, Balyi Ildikó – zongora, 
      Baross Viktória - cselló       Práda Ágnes, Pappné Kocsis Terézia, Pintér Tamás 
3. Ács Laura – fuvola, Zahora Mary-Jane – gitár                         Tóthváry György, Vági László 
4.   Vidákovich Benjámin – klarinét, Inczeffy László – zongora              Vaszkó Rita, Regős Szabolcs 
5. Ács Laura, Boros Laura, Farkas Krisztina – fuvola         Vági László  
 
Dicséret 
1.  Novák Nanda - fuvola, Balyi Ildikó - zongora       Práda Sándorné, Szőnyeiné Pataki Márta 
2.  György Lilla – fuvola, György Panna – zongora      Práda Sándorné, Szőnyeiné Pataki Márta   
3.  Fife csoport: Hódi Laura, Magyar Petra, Fehérváry Dorotea, Ágoston Boglárka, Robin Eszter,       
     Máté Eszter, Boros Bertalan – zongora               Taraszova Brigitta, Szőnyeiné Pataki Márta 
4.  Fuvolaegyüttes: Paládi Nóra, Eörsi Hanka, Gall Emma, Hegedűs Orsolya, Szigyártó Iván,  
     Gál Natália, Tóth Zsófia, Sótonyi Eszter, Lőrincz Erzsébet, Czabala Zsófia       Kisné Bokor Emőke 
5.  Makó Mónika – furulya, Váradi Nikoletta – zongora                 Pintér Tamás. Práda Ágnes 
6.  Szirmai Tamás, Füzesi Fruzsina, Horváth Dóra  – fuvola                                           Vaszlik Kálmán 
7.  Fuvolaegyüttes: Ács Laura, Farkas Krisztina, Gaál Panna, Nagy Rebeka Luca, Grabocsy Tímea, 
     Czabala Zsófia, Gál Natália, Szandtner Bianka          Vági László
                                                       
AKKORDIKUS és MAGÁNÉNEK TANSZAK 
 
Kiemelt nívódíj  
1. Várhegyi Lucas Palmira – ének, Botos Tibor - gitár     Bojtor Katalin, Papp József 
2. Kamarakórus             Bojtor Katalin 
3.   Szabó Anna, Ferge Elizabet – hárfa             Kiss Tünde, P. Haraszthy Márta 
 
Nívódíj  
1.  Tomhauser Petra – ének, Lukács Viktória – zongora, Papp Lilla – cselló              Bojtor Katalin 
                  Baja Mónika, Ghéczy László 
2. Gitárzenekar           Anda Balázs 
3. Solti Bettina – fuvola, Ferge Elizabet – hárfa                       dr. Solti Ambrusné, P. Haraszthy Márta 
4.   Stevens Ábel, Stevens Dániel – gitár             Papp József 
5.   Gál Natália, Lőrincz Erzsébet – fuvola, Zsolt Luca – hárfa       Kisné B. Emőke, P. Haraszthy Márta 
6.   Zilahi Boglárka - fuvola, Kocsis Zsuzsanna – hárfa                          dr. Solti Ambrusné, Kiss Tünde 
Dicséret 
1. Gál Tamás, Marosi Samu, Szecsei Anna,                Keönch László, Eötvös Gábor
 Sziklai Áron, Varga Márk – ütő                                                      
2. Hollókőy Ádám, Horváth Gergő, Oláh Vilmos, Vitai Simon – gitár           Tóthváry György 
3. Horváth Boglárka – furulya, Papp Zsófia - gitár        Pintér Tamás, Papp József 
4. Jakab Zsófia – cimbalom, Oláh Vilmos – gitár             Tóthváry György, Tóth Andrea             
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BILLENTYŰS TANSZAK  
 
Kiemelt nívódíj 
1. Benedek Zsuzsanna, Bodnár Panna         Kárpáti Attila 
2. Balázs Elemér, Váradi Nikoletta, Safarek Krisztián        Práda Ágnes 
3. Sefton Rose, Inczeffy László            Vaszkó Rita 
 
Nívódíj  
1. Király Dorottya, Váradi Hajnalka           Kárpáti Attila 
2. Krebsz Kiara, Mihály Viktória            Bene Balázs 
3. Varga Eszter Katalin, Varga Zsuzsa           Baja Mónika 
4. Gazdag Sára, Joubi Mahmud József           Vaszkó Rita 
5.  Harmath Álmos Bendegúz, Káldi Anna           Baja Mónika 
 
Dicséret  
1. Bishenden Alexander Scott, Lukács István Ákos        Baja Mónika 
2. Mihály Levente, Safarek Krisztián           Práda Ágnes 
3. Hideg Réka, Robin Balázs           Bene Balázs 
4. György Panna, Géczi Csilla            Práda Ágnes 
5.   Lukács Viktória, Káldi Anna           Baja Mónika 
6.   Fitori Tamás, Pócsik Balázs           dr. Dömötör Ivánné 
7.   Fórika Eszter, Simon Mirjam           dr. Dömötör Ivánné 
   
VONÓS TANSZAK   
 
Kiemelt nívódíj 
1.   Dégi Tamás – hegedű, Bangó László – cselló, Joubi Mahmud József – zongora 
          Vaszkó Rita Pappné Kocsis Terézia, Szakszon Andrásné  
2. Bese Ákos – hegedű, Puporka Jenő – nagybőgő, Balázs Elemér 
         Puporka Ferenc, Práda Ágnes, Szakszon Andrásné 
3. Albert Benjámin, Beregszászi Attila – hegedű, Somosi Zsófia - zongora  
           Klausz Nóra, Vaszkó Rita, Szakszon Andrásné 
 
Nívódíj 
1. Dégi Tamás – hegedű, Bangó László – cselló    Pappné Kocsis Terézia, Szakszon Andrásné 
2    Kozma Françoise Hana, Ősz-Püspöki Dorottya – hegedű         Horváth Sándorné 
3. Ócsai Boldizsár, Tatár Melinda - hegedű, Csordás Domonkos - cselló,  
       Nasinszky Virág - zongora              Bartha Sándor, Kárpáti Attila, Klausz Nóra             
4. Beregszászi Attila, Albert Benjámin – hegedű          Klausz Nóra, Szakszon Andrásné 
5.  Kozma Françoise Hana, Ősz-Püspöki Dorottya – hegedű, Somosi Zsófia – zongora 
              Vaszkó Rita, Horváth Sándorné 
6.   Bese Ákos – hegedű, Somosi Zsófia – zongora          Vaszkó Rita, Szakszon Andrásné 
 
Dicséret 
1. Dékán Tamás, Veréb-Zakar Benjámin – hegedű        Oppitz Edina 
2. Herényi Benedek, Albert Benjámin – hegedű, Nasinszky Virág – zongora 
          Kárpáti Attila, Klausz Nóra 
3.    Herényi Benedek, Albert Benjámin, Tatár Melinda – hegedű        Klausz Nóra 
3. Dorogi Dorka, Balázs Jenő – hegedű                Tüske Zoltán 
4. Révay Rebeka, Ősz-Püspöki Dorottya, Kozma Françoise Hana – hegedű       Horváth Sándorné 
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Dát nap idő Esemény (műsor) helyszín Felelős (résztvevők) 

2012. AUGUSZTUS 

21-22. k-
sze  Festés előkészítése MAZ Igazgató, ig.helyettes, tanárok, 

technikai dolgozók 

28. k 11:00 Vezetői értekezlet MAZ Igazgató, ig.h., tanszakvezetők, 
szakszerv. 

27-29. h-
sze  Festés utáni rendrakás MAZ Igazgató, ig.helyettes, tanárok, 

technikai dolgozók 

29. sze 9:00 Ker. Igazgatói értekezlet Önkormányzat Igazgató 

30. cs 11:00 Tanévnyitó értekezlet MAZ Igazgató, ig.helyettes, 
testület 

SZEPTEMBER 

3-4. h-k 14:001
8:00 

Beiratkozás, 
pótfelvételi MAZ Igazgató, ig.helyettes, 

Tanárok, iskolatitkár 

3. h 17:30 Elmélet tanszaki értekezlet MAZ Tanszakvezető, tanárok 

4. k 12:30 Fúvós tanszaki értekezlet MAZ Tanszakvezető, tanárok 

4. k 12:30 Akkordikus tanszaki értekezlet MAZ Tanszakvezető, tanárok 

4. k 17:00 
Létszám egyeztető tanszaki 

megbeszélések  
a beiratkozás végén 

MAZ Tanszakvezető, tanárok 

5. sze 10:00 Orsz. Igazgatói és Szakszervezeti 
értekezlet 

Balassi Intézet, 
I. ker. Somlói út 51. 

Kiss Tünde 
Bojtor Katalin 

5-7. sze-
p 

14:00-
17:30 Órabeosztás és pótbeiratkozás  tagiskolákban tanárok 

7. p  Összesítők, órarendek leadása MAZ igazgatóhelyettes 

10. h 11:00 Zongora tanszaki értekezlet MAZ Aszalós Tünde, tanszakvezető, 
tanárok 

14. p 10:00 Fagott munkaközösségi 
foglalkozás 

Tóth Aladár 
Zeneiskola Pintér Tamás 

17. h 11:00 Magánének munkaközösségi 
évnyit értekezlet XIII. ker. Zeneiskola Bojtor Katalin 

19. sze 10:00 Hegedű munkaközösségi értekezlet Tóth Aladár 
Zeneiskola Tüske Zoltán 

21-22.    p-szo II. Budapesti  
Nagy Hangszerválasztó   Merkapt Maraton Sportközpont-X.ker.Maglódi út  

25. k 9:30 Trombita munkaközösségi 
értekezlet 

Solti Gy. Zeneiskola 
XII. ker. Toarniczky Richárd 

26. sze 10.00 Hárfa munkaközösségi értekezlet MAZ Kiss Tünde 

27. cs 10:00 Vezetői értekezlet MAZ Igazgató, ig.helyettesek, 
tanszakvezetők, szakszervezet 

27. cs 10:30 Rendkívüli tantestületi értekezlet MAZ Igazgató 
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Dát nap idő Esemény (műsor) helyszín Felelős (résztvevők) 

OKTÓBER 

01. h  A zene világnapja  

02. k 18.00 Kiállítás megnyitó /Balázs Elemér ERöMŰVHÁZ Práda Ágnes 

03. sze 9.00 Intézményvezetői értekezlet Önkormányzat Kiss Tünde 

03. sze 17.30 
Zenei Világnap, Hangverseny, fogadás 
/Tücsökzenekar, Havár-F. Vidákovich, 
Kozma Hana, Beregszászi, Szabó Anna 

ERöMŰVHÁZ, 
vendég: 100 tagú, 

duda zenekar 

Kiss Tünde,  
Bene Balázs 

Felkészítő tanárok 

05-
06. 

p-
szo  Varró Margit Alapítvány továbbképzése Fót Vaszkó Rita 

5-7. p-v  Hangfoglalás /kiállítás/ Syma Csarnok Szalai Sz. Dozvald Á. 

5-7 p-v  13. Gödöllői hárfafesztivál Grassalkovich kastély 
Kiss Tünde, tanárok (4), 

növendékek (21 fő) 
koncertlátogatás 

9-11 k-cs  Országos Szakértői Konferencia Hajdúszoboszló Kiss Tünde 

12. p 9.00-
12.00 Zongora továbbképzés Tóth Aladár ZI. Kovács Kálmánné 

Práda Ágnes 

15. h 12.30 Budapesti igazgatói kollégium Szív u. 19.21 Kiss Tünde 

17. sze 9.30 Hegedű továbbképzés Tóth Aladár ZI. Tüske Zoltán,  
Klausz Nóra 

17. sze 10.00 Fuvola munkaközösségi értekezlet Tóth Aladár ZI Vági László 

17. sze 16.00 „Embermesék” 60 perces riport ETV felvétel  Kiss Tünde (Adás: 29-én) 

18. cs 9.30 Vezetői értekezlet MAZ Igazgató, ig.helyettesek, 
tanszakvezetők, szakszerv. 

18. cs 11.30 Zongora szakmai nap –  
Kezdők tanítása (4 növendék) MAZ Aszalós Tünde  

zongoratanárok 

19. p 12.00 Beépített szekrény átépítés  Kertész u. telephelyen Regős, Szalai, Rónai, Dozvald, 
növendékek 

20. szo 17.00 Kodály Zoltán Emlék- hangverseny Párkány-Sturovo Kovácsné Szél Mária 
Vidákovich Benjámin 

24. sze 18.00 Operalátogatás Figaro Magyar Operaház Magánének tanszak(10fő) 

25. cs 09.30 Borbély Mihály – előadása   
Az improvizáció /Vidákovich-ok MAZ Fúvós szakmai nap Tantestület

25. cs 14.00 Nyugdíjas klub – Hangverseny Rózsa u. Tóthváry György 

27. szo  Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

29-
31. 

h-
sze  Őszi zenei tábor Bartók Konzi Bese Ákos, Dorogi Dorka 
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Dát nap idő Esemény (műsor) helyszín Felelős (résztvevők) 

NOVEMBER 

10. 29. -11. 4. ŐSZI SZÜNET 

31 sze TÁMOP átvilágítás 

5.    h  Őszi szünet utáni első tanítási nap 

    6. k de Vonós hangszerek ellenőrzése, leltár MAZ Tüske Zoltán, Nemessányi  

7. sze 9.30 Hegedű továbbképzés Tóth Aladár Z.isk. Tüske Zoltán, Klausz Nóra 

7.  sze 10.00 Fővárosi bőgős munkaközösség alakuló 
értekezlet MAZ Puporka Jenő   

Kiss Tünde 

9. p de Fúvós hangszerek ellenőrzése, leltár MAZ Vági László, Szalai Szabolcs 

12. h 18.30 70 éves a Pénzügyőr Zenekar MÜPA Vaszlik Kálmán vezényel 

14. sze 10.00 Zongora továbbképzés – bemutató 
Joubi Mahmud József 

XIII. ker. 
Zeneiskola Vaszkó Rita 

14.  sze 10.00 Országos Igazgatói Konferencia Budakalász Kiss Tünde 

14-
15. 

sze-
cs 

13.00 
9.00 Munkaegészségügyi orvosi vizsgálat MAZ Dr. Tács Tímea 

15. cs 18.00 Trombita tanszaki hangverseny MAZ Toarniczky Richárd, 
Taraszova Brigitta 

16. p  
IV. Egri roma-zenei Fesztivál 

Bangó László (Nívódíj) 
 Puporka Jenő (Kiemelt nívódíj)  

Eger-Farkas Ferenc 
Zeneiskola 

Puporka F., P.Kocsis Teri (tanári 
különdíj) 

Leszkovszki A. (korr. különdíj) 

16. p  
Magánének munkaközösségi koncert / 
Erndt Vivien, Várhegyi Lucas Palmira, 

Katona Gábor 
IX. ker. Zeneiskola Baja Mónika 

16.  p 17.00 Hárfaverseny díjazottjainak koncertje  
Ferge Liza, Szabó Anna 

MÜPA 
üvegterem 

Haraszthy Márta  
 Kiss Tünde 

16-
18. p-szo  Szakszervezeti konferencia Zamárdi Bojtor Katalin 

16-
28.   

XII. Országos Klarinétverseny területi 
válogató  

Vidákovich Benjamin 
X. Kőbányai Zeneiskola Regős Szabolcs, Leszkovszki 

Albin  

17. szo 10.00 Zongora tanszaki koncert MAZ Práda Sándorné 

17. szo 15.00 MOZART KLUB  
Bese Ákos, Dégi Tamás 

XI. Szent Imre 
Gimnázium Szakszon Andrásné 

20. k 10.00 A zeneoktatás megújítása konf. 
(Elek Sz., Győriványi R. Gy.) VIII. ker. Polgárok Háza Kiss Tünde 

20. k  Bőgő tanszaki koncert XV. ker Hubay Jenő 
Zeneisk. 

Puporka Ferenc  
növendékek 

21. sze 10.00 Bp-i fuvola munkaközösségi értekezlet VI. Tóth Aladár 
Zeneiskola 

Kisné Bokor Emőke 
Szőnyeiné Pataki Márta 

21. sze 9.00 Intézményvezetői értekezlet Önkormányzat igazgató 

21. sze 18.00 Sisi hét - koncert ERöMŰVHÁZ Havár-Ferenczy Vivien, Baja 
Mónika 

23. p 13.00 Intézményvezetői értekezlet Önkormányzat igazgató 

23. p 19.00 Erzsébet Bál Korinthia Hotel Kiss Tünde 

24. szo  XII. Nemzetközi Big Band Fesztivál Fővárosi Művelődési Regős Szabolcs 
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Dát nap óra Esemény (műsor) helyszín Felelős (résztvevők) 

 
DECEMBER 

1. szo 17.00 „Tiéd a Steinway” koncert Balázs 
Elemér, Váradi Nikolett 

Szent István Király 
Zeneisk.  Práda Sándorné 

30. 
01. p.szo  

I. Budapesti Járdányi Pál 
Szolfézsverseny válogatója  

Joubi Mahmud  4. hely továbbjutott a 
döntőbe 

IX. Ádám J. Zeneiskola dr. Sótonyi Péterné  
 

1. szo 19.00 Weiner-Szász Kamarazenekar 
koncertje Festetics Palota Tüske Zoltán 

Vonós növendékek 

1 p-szo 14.30 Budapesti Gitáros  
Kamarazenei Fesztivál 

XII. Solti György 
Zeneiskola 

 
arany 

zenekar -  Anda Balázs ezüst 
trió –Tóthváry György, ezüst  

git-ének duók-Papp József  

03. h 08.00 Intézményvezetői értekezlet Önkormányzat Kiss Tünde, Lévai Zita 

5. sze 10.00 MZMSZ rendkívüli közgyűlés  IX. ker Zeneiskola Igazgató 

6. cs 14.00 Mikulás napi koncert  
Zséli B, Oláh V, Fuvolaegyüttes 

Rózsa u.  
Idősek klubja 

Tóthváry György,  
Vági László 

7. p 18.00 Pénteki koncert MAZ hárfások 

8. szo 19.00 Weiner-Szász Kamarazenekar  MTA díszterem Ig. vonós tanárok 

9. v 10.30 II. Bp.-i Gyermek- és Ifjúsági 
Kamarazenei Fesztivál Kodály Kórusiskola 

Várhegyi L. Palmira, Botos T., - I. 
hely 

Bojtor K., Papp J. 

10. h 10.00 Énekkultúra Baráti Kör Zeneakadémia Bojtor Katalin 

10. h 10.30 Zongora szakmai nap – versenyre 
készülők bemutatója MAZ Aszalós T., Práda Á., növendékek, 

tanárok 

11. k. 14.00 Adventi hangverseny Akácfa utcai idősek 
klubja 

Vaszkó Rita,  
Tóthváry György 

11. k 17.00 
18.00 Alsóerdősori karácsonyi koncert Nemzeti Színház Növendékek, Pintér Nóra  

Práda S-né zongorakíséret 

12. sze 18.00 Dave Goodman koncertje és 
előadása MAZ Gitár tanszak 

Nyílt, 5 pontos továbbk. 

16. v 13.00 Kultúra utcája –karácsonyi Kazinczy utca Bojtor Katalin,  

Ház (Ezüst minősítés) 

26. h 16.00 Kerületi Ki mit tud? - Gála  
Ifjúsági Vonószenekar, Ütőegyüttes ERöMŰVHÁZ Ghéczy László, 

Keönch László  

27. k 13.00 Személyi anyagok átadása  Rottenbiller u. Igazgató, titkár 

28. sze 10.00 Budapesti igazgatói értekezlet Tóth Aladár Zi igazgató 

29. cs 10.00 Vezetői értekezlet MAZ Igazgató, ig.helyettesek, 
tanszakvezetők, szakszerv. 

29. cs 17.30 Zongora tanszak koncertje Opera Zongoraterem 
(Hajós u.) 

Tanszakvezető, zongoratanárok, 
növendékek 

30. p 17.30 Szokolay Ádám koncertje Kodály Kórusiskola Práda Sándorné, 4 növendék 
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Dát nap óra Esemény (műsor) helyszín Felelős (résztvevők) 

rendezvény /Kórus –énekesek Baja Mónika 

18. k 14.00 Adventi koncert Dózsa Gy. úti idősek 
otthona 

Tóthváry Gy., Bojtor K., Papp 
József, Pintér Tamás Szakszon 

Andrásné 

19. sze 16.30 ADVENTI HANGVERSENY 
BAPTISTA  TEMPLOM Igazgató, tantestület 

20. cs  Julianna iskola karácsonyi koncertje Fasori Református 
Templom 

Minden Juliannás tanár 
(CD kiadás) 

21. p 19.30 Bábel Klára koncert Duna Palota Tanárok 3 ,növendékek 11  

KARÁCSONYI KONCERTEK 

10. h 16.00 hegedű Kertész u. Szakszon Andrásné 

 12. sze 18.00 fuvola Kertész u. Vági László 

13. cs 16.00 zongora MAZ Bene Balázs 

  17.30 zongora MAZ Práda Ágnes 

  16.00 hegedű Dob u. Oppitz Edina 

  17.30 fuvola-fife Alsóerdősor u. Szőnyeiné Pataki Márta 

14. p 17.00 zong., szax., klarinét, bőgő MAZ K-né Szél M., Regős Sz., Erdélyi 
B., Puporka F. 

15. szo 11.00 cimbalom MAZ Tóth Andrea 

  15.00 hárfa, fuvola MAZ Kiss T., P. Haraszthy M., Solti A-
né 

17. h 16.00 hegedű Rottenbiller u. Tüske Zoltán 

  16.30 furulya Alsóerdősor u. Pintér Tamás 

  17.00 zongora MAZ Dr. Dömötör Ivánné,  
Baja Mónika 

  17.30 gordonka Alsóerdősor u. Pappné Kocsis Terézia 

  18.30 fuvola MAZ Vaszlik Kálmán 

18. k 16.00 gitár MAZ Anda Balázs 

  17.30 zongora, trombita MAZ Taraszova B., Vaszkó R., 
Toarniczky R. 

  16.00 zenekari főpróba + cselló ERöMŰVHÁZ Ghéczy László 

  17.00 zongora Kertész u. Kárpáti Attila 

  17.30 gitár Vörösmarty u. 
Gyülekezeti terem Papp József 

20. cs 17.00 ütő Rottenbiller u. Keönch L., Eötvös G. 

22. szo 12.00 cselló ERőMŰVHÁZ Bartha Sándor 

21. p 14.00 TESTÜLETI KARÁCSONY 

21. p Szünet előtti tanítás nélküli utolsó munkanap 

12. 22. - 01. 02. 
szombat-szerda    

 
TÉLI  SZÜNET 
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Dát nap óra Esemény (műsor) helyszín Felelős (résztvevők) 

2013. JANUÁR 

03. cs  Szünet utáni első tanítási nap  

08. k 10.00 Fúvós B-s vizsga MAZ Fasang Zoltán,  
Vági László, tanárok 

09. sze 10.00 Vonós B-s vizsga MAZ Lukácsházi István  
Tüske Zoltán, tanárok 

  17.00 fuvola MAZ Kisné Bokor Emőke 

10. cs 11.00 Zongora B-s vizsga  
MAZ 

Aszalós Tünde, 
 Práda Sándorné, tanárok 

  16.30 hegedű Alsóerdősor u. Horváth Sándorné 

  17.00 magánének MAZ Szabó Magda  
Bojtor Katalin 

11. p 15.00 gitár ERöMŰVHÁZ Anda Balázs 

  15.30 gitár ERöMŰVHÁZ Fábián Annamária 

  16.30 gitár ERöMŰVHÁZ Tóthváry György 

  17.30 Gitár vizsga B-s vizsga ERöMŰVHÁZ Tornai Péter,  
Tóthváry György, tanárok 

  16.30 hegedű Rottenbiller u. Klausz Nóra 

12. szo 14.00 Hárfa központi B-s vizsga MAZ Kiss Tünde, Bp. tanárok 

13. v 13.00 James Galway mesterkurzus Zeneház/Páva u. Fuvola tanárok 

14-
16. 

h-k-
sze 

10.00 
18.00 EGYEZTETÉS MAZ Igazgató, ig.helyettesek, 

ped.asszisztens 

17. cs 10.00 Vezetői értekezlet MAZ Igazgató, ig.helyettesek, 
tanszakvezetők, szakszerv. 

18. p. 16.30 PÓTVIZSGA lehetőség MAZ Tanszakvezetők  

20. v. 16.00 Kamarafesztivál gálakoncert Nádor Terem Papp József, Bojtor K. 

22. k 
11.00 

 
16.30 

Félévzáró tantestületi értekezlet /maz 
Tanítás nélküli munkanap 

Magyar Kultúra Napja                EKH 
Igazgató, tantestület 

23. sze 14.30 Cimbalom központi B-s vizsga MAZ Maróczy G.+Bp. tanárok 

24. cs. 15.30 „Suli börze” Dob óvoda Dr.Sótonyi, Tüske Z. Oppitz E.

26.  Szo 17.00 Mester és tanítványai Moha Kávéház Kiss Tünde, hárfások 

27. v 10.00 V. Lauder Javne Művészeti Fesztivál Lauder Iskola 
Budakeszi út Tóthváry György 

31. Cs 18.00 Kiállítás megnyitó Pagoda Galéria Kiss Tünde, hárfások 
 
 

Dát nap óra Esemény (műsor) helyszín Felelős (résztvevők) 

FEBRUÁR 

1. p 9.30 Roth Ede előadása – gitár szakmai nap MAZ Tanszakvezető érdeklődők 

2. Szo 15.00 Nemzeti cirkusz Fővárosi 
Nagycirkusz 

Papp Erika 
Tanárok, gyerekek: 33 fő 

5-6. k-sze  XIII. Országos Zongoraverseny 
területi válogató XIII. ker. Zeneiskola Práda Ágnes  

Balázs E., bronz, 
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Dát nap óra Esemény (műsor) helyszín Felelős (résztvevők) 

Váradi Nikoletta dicséret 

6. sze  Tankerületi értekezlet Garay u. igazgató 

8.  p 18.00 Felvételizők koncertje MAZ Puporka Jenő 
Bese Á, Zséli B, CsanyaD 

12. k 9.00-
11.30 Nyílt nap – Erzsébetvárosi isk. Kertész u. 30. Bojtor Katalin  

tanárok 

15. p 18.00 Pénteki koncert MAZ Vaszkó Rita, tanárok 

21. cs 10.00 Vezetői értekezlet MAZ Igazgató, ig.helyettesek, 
tanszakvezetők,szakszerv. 

21. cs 18.00 Kiállítás megnyitó Üllői út Baja Mónika,  
Erndt Vivien 

22. p 10.00 Értekezlet: A zeneiskolai oktatás 
reformelképzeléseiről  

Szabolcsi Zi. 
V. ker. 

Dénes László 
Tüske Zoltán, Horváth Eszter 

22. p  Budapesti magánének fórum Erndt 
V,VárhegyiLP,TomhauserP. 

Ádám Jenő ZI.  
IX. kerület  

Bojtor Katalin,  
Baja Mónika 

24. v 10.00 Zenés mise  Szilágyi Dezső téri 
templom 

Leszkovszki A., Szakszon A-
né /Bese Ákos 

24. v 19.00 Közös testületi színházlátogatás Magyar Színház tanárok 

24. v 19.00 Zongora hangverseny 
Varga Petra Nádor terem Kiss Tünde,  

Solti Ambrusné 

26. k 9.00-
11.30 Nyílt nap – Erzsébetvárosi isk. Kertész u. 30. Bojtor Katalin,  

tanárok 

26. k 10.00 
Országos „100 Iskola” Zenei Játék 

Budapesti fordulója  
5fős csapat – arany+cum laude 

MAZ 
Varga Károly, 

Igazgató, tanárok 
(ft: Csernyik Balázs) 

26. k 10.00 Ütőhangszeres bemutató Baross u. iskola Eötvös Gábor 

26. k 18.00 Hakan A. Token zongoraestje 
Km. Keönch László MAZ Zongora tanszak, érdeklődők 

27. sze 9.00 Eckhardt Gábor kurzusa 
/Haydn szonáták/ 

VI. ker. 
 Szív u. 19-21. Baja Mónika 

28. Cs 10.00 Gazdasági, munkaügyi ért. Garay u. Gazdasági munkatárs 

28. cs  
„Alba Regia” Kamarazene Verseny 

Budapesti  
Duó-ezüst; trió-bronz 

XV. ker. Hubay J. 
Zeneiskola 

Szakszon A-né, Vaszkó R., 
Papp J., Bojtor K. 

28. cs de Művészet és az oktatás összhangja 
/Konferencia 

Fazekas M. Gimn. 
VIII. ker. Horváth Sándorné 

 
Dát nap óra Esemény (műsor) helyszín Felelős (résztvevők) 

MÁRCIUS 

1 p 17.30 Hárfás közös óra és szakmai nap 
Bábel Klárával MAZ Haraszthy Márta, Kiss Tünde, 

érdeklődők 

5. k 18.00 Kiállítás megnyitó  
Beregszászi Attila, Nazari Ramtin 

ERöMŰVHÁZ Szakszon Andrásné 
Leszkovszki Albin 

6. sze  9.00 Főv. Fuvola tanszaki program 
- anyagismeret - 

VI. ker. 
Szív u. 

Tanszakvezető, 
tanárok 

8.   Nőnapi koncertek  Tóthváry György 

8. p 9.00 I. Bp-i Járdányi szolfézsverseny döntő: II. ker. Zeneiskola Vaszkó Rita  
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Dát nap óra Esemény (műsor) helyszín Felelős (résztvevők) 

Joubi Mahmud (felkészítő.:Dr. Sótonyi)  

9. szo 11.00 Zongora tanszaki koncert ERöMŰVHÁZ Práda Ágnes 

10. v 15.30 
17.00 

Hárfa hangszerbemutató az Operaházban  
(2 előadás) 

OPERAHÁZ Kiss Tünde 
hárfás növendékek 

12. k 9.30 Tv felvétel az iskola programjairól ETV Bóka László, igazgató 

12. k 11.00 Nyílt nap – Erzsébetvárosi isk. Kertész u. 30. Bojtor Katalin, tanárok 

12. k 16.00 Zongora tanszaki koncert MAZ Bene Balázs, Baja Mónika 

13. sze 11.00 Chopin kurzus XVII. ker. zeneiskola zongora tanszak 

15. p 9.00 Fuvolások műsora Nemzeti Múzeum Kisné Bokor Emőke 

15. p 10.00 Erzsébetváros Díszpolgára  
Képviselőtestületi ülés, műsorral ERöMŰVHÁZ Igazgató, Haraszthy Práda, 

Havár-F. V. 

15. p  NEMZETI ÜNNEP  

14.00 Ker. Kamarazenei verseny  
Fúvós tanszak ERöMŰVHÁZ Zsűri: Horn András Vaszkó 

R.; Ghéczy L.  
19. k 

17.00 Ker. Kamarazenei verseny 
akkordikus+magánének tanszak MAZ Tornai Péter  

Vaszkó R.; Dr. Sótonyi 

20. sze 14.00 Ker. Kamarazenei verseny  
Vonós tanszak ERöMŰVHÁZ Bóna János  

Kovácsné; Lengyel O. 

21. cs 14.30 Ker. Kamarazenei verseny négykezes 
zongora ERöMŰVHÁZ Szemendri Gábor;  

Kiss T. V.Pintér Á 

21. cs 10.00 Vezetői értekezlet MAZ 
Ig., ig.helyettesek, 

tanszakvezetők, szakszerv., 
közalk. tan. 

22. p 16.00 

Kerületi Kamara GÁLA 
ERöMŰVHÁZ 

Vendég a keszthelyi Festetics Zeneiskola 
Rónaszékiné Keresztes Monika (képviselő),  

Bauer Lilla (tankerületi igazgató)  

Igazgató, helyettesek, 
tanszakvezetők 

24. v  Big Band szakmai nap a  Budapest Jazz 
Orchestra-val XVI. ker.  Regős Szabolcs, Toarniczky 

Richárd 

25. h 17.00 Trombita tanszaki hangverseny 
VI-VII. kerület VI. ker. Szív u. Toarniczky Richárd 

25. h 18.00 Országos Tehetségnap  
Bartók születésnapján Budai Vigadó Haraszthy Márta,  

Kiss Tünde – Hárfa duó 

25-
26. 

h 
k 10.00 Országos „100 Iskola” Zenei Játék 

Regionális  fordulója  MAZ 
Varga Károly, 

Igazgató, tanárok 
(ft: Csernyik Balázs) 

26. k 18.00 Herényi Barnabás fuvola tanszakos 
növendék hangversenye MAZ Kisné Bokor Emőke, 

tanszak tanárai, 

26. k 18.00 Alapítvány kuratóriumi ülés Maz tagok 

27. sze 16.00 „Nyuszi buli” 
VII.ker. Mozgássérültek Egyesülete Eötvös 10 Herczl Olga 

15-20 perces műsor 

27. sze  Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap  

03.28-
04.02.  Tavaszi szünet  

 
Dát nap idő Esemény (műsor) helyszín Felelős (résztvevők) 
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Dát nap idő Esemény (műsor) helyszín Felelős (résztvevők) 

ÁPRILIS 

03. sze  Tavaszi szünet utáni első tanítási nap  

09.  k 18.00 Fehér Csaba és Taraszova Brigitta 
hegedű-zongora hangversenye MAZ Taraszova Brigitta, Vaszkó 

Rita 

10. sze 10.00 Vonós tanszaki értekezlet MAZ Tanszakvezető, tanárok 

12. p  Fővárosi Bőgő Fesztivál ERöMŰVHÁZ Igazgató, ig.helyettesek, 
Tanszak, Puporka F.J. 

12 p  Családbarát műsor TV1 TV 1 Pintér Nóra, Joubi M. 
Domahidy V., Balyi I.,  

13. szo 17.00 Regős Szabolcs 50 éves tanári 
jubileuma ERöMŰVHÁZ Volt tanítványok, profi 

zenészek, big band 

16-
17. k-sze 17.00 Bp-i B tagozatos csellista növendékek 

koncertje 
IX. ker. Ádám Jenő 

Zeneiskola 
Pappné Kocsis T.  

Bangó László  

18. cs 10.00 Vezetői értekezlet MAZ Igazgató, ig.h., 
tanszakvezetők, szakszerv. 

18-
19.   Bóbita napok Bóbita óvoda  

18-
20.   „Alba Regia” Kamarazene Verseny 

/III. díj Székesfehérvár 
Bojtor K., Papp J., 

Várhegyi L. Palmira, 
Botos Tibor  

24. sze 
 

10.00 
11.00 

Iskolanap  
Óvodások 

1-2. osztályosok 
ERöMŰVHÁZ 

Leszkovszki Albin 
Dr. Sótonyi Péterné 

NÖVENDÉKEK 

24. sze 17.30 Kiállítás megnyitó ERöMŰVHÁZ Vaszlik Kálmán, Baja 
Mónika, Dömötör I. 

25-
26.   Nefelejcs napok Nefelejcs óvoda Tüske Zoltán 

26.  p 15.00 Kerületi Éneklő Ifjúság  Fasori Református 
Templom 

Bojtor Katalin,  
Kórus 

29-
30. h-k  Nyílt napok a zeneiskolában: a központban és a kihelyezett tagozatokon: Órarend szerint 

 
Dát nap idő Esemény (műsor) helyszín Felelős (résztvevők) 

MÁJUS 

1. sze  A Munka Ünnepe – EU Csatlakozás Napja  

2. cs 18.00 Vonós tanszaki koncert Rottenbiller u. Tüske Z.+tanszak 

2-3. cs-p  Nyílt napok a zeneiskolában: a központban és a kihelyezett tagozatokon: Órarend 
szerint 

3. p  Koncert a keszthelyi zeneiskolával Keszthely – 
Festetics kastély 

Ghéczy László, v. zenekar 
Anda B., gitár-együttes, 

4. szo  VI. Budapesti Magánének 
Fesztivál XIII. ker. 

Bojtor Katalin, Baja Móni 
Erndt Vivien, Várhegyi L. 

Palmira 

6-8. h-sze 14.001
8.00 

Jelentkezés a Zeneiskolába 
a tagiskolákban és a központban 

Igazgató, igh, tanszakvezetők, 
tanárok 

10. p 18.00 Hárfás koncert MAZ P. Haraszthy M. Kiss T. 

11. szo  XIII. Fon-Trade  BMC Budapest Regős Szabolcs növendékek 
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Dát nap idő Esemény (műsor) helyszín Felelős (résztvevők) 

Szaxofonos Nap Music Center 

14. k 18.00 Kiállítás magnyitó ERöMŰVHÁZ  

16. cs 10.00 Vezetői értekezlet MAZ Ig., ig.helyettesek, 
tanszakvezetők, szakszerv. 

16. Cs. 18.00 Ramocsa Lili Diploma Régi Zak KissT, tanárok,növendékek 

17. p 17.30 Kicsinyek koncertje MAZ Vaszkó Rita 

18. szo  Zenei Fesztivál Alsópetény 
Prónay kastély 

Kiss T., Szakszon A-né, 
Leszkovszki A., Pintér T., Papp 
J., Fábián A., Vaszkó 

18. szo 14.30 Mozart Klub  
Balázs E, Puporka J, Bese Á. 

XI. ker. Szent Imre 
Gimn. Puporka Ferenc 

20. h  PÜNKÖSD HÉTFŐ  

22. sze 16.30 Fuvola tanszaki koncert Rottenbiller u. Kisné Bokor Emőke 

21; 
23. 

k 
cs  Leendő 1. osztályosok 

szülői értekezlete Julianna iskola Kisné Bokor Emőke 
Selmeci Noémi 

21. 
27. 

  k- 
h 

16.301
6.00 

4. osztályos előrehozott szolfézs alapvizsga 
                 Hernád u. – Lengyel Orsolya  

  Dob u. –  Dr. Sótonyi Péterné 

Holló Gyula 
Igazgató, ig. helyettes, 

Tanszakvezető 

23-
30. cs-cs  Elmélet vizsgák Igazgató, ig. helyettes, 

Tanszakvezető 

28. k 17.30 Szalacsovis Sándor zongorakoncertje tanszak 

23. cs 17.00 Alsóerdősori GÁLA Alsóerdősori iskola Práda Ágnes, Tóthváry György, 
Pintér Tamás 

23. cs 17.30 Tanszaki koncert Kertész u. Vági László 

24. p 17.30 Zongora tanszaki hangverseny MAZ Bene Balázs 

25. szo 14.00 Hősök Napja (Erndt Vivien) Rózsák tere Kiss Tünde, Baja Mónika 

25. szo 16.00 Hárfás tanszaki koncert MAZ Kiss Tünde, Haraszthy M. 

25. szo 18.00 Bárdos kórusok mini-fesztiválja Szent Margit 
Gimnázium Práda Ágnes 

27. h 19.00 Trombita tanszaki koncert  MAZ Toarniczky Richárd 

27. h 19.30 Puporka Jenő master diplomája ERöMŰVHÁZ ZAK bizottság 

29. sze 18.00 Fuvola-zongora tanszaki 
hangverseny MAZ dr. Solti Ambrusné, Kovácsné 

Szél Mária 

30. cs 18.00 Vonós tanszaki koncert Rottenbiller u. Tüske Z.+tanszak 

JÚNIUS - JÚLIUS 

1. szo 10.00 Hétből hétbe – kerületi 
rendezvény Rózsák tere Big Band –  

Regős Szabolcs 

3. h 15.00 VII. kerületi pedagógusnap 
Vidákovits B. „Klassert: Trió ELTE aula Regős Szabolcs /50 

Szakszon Mari+ 10 tanár 

3. h 18.00 
Fővárosi tanévzáró 
Szakszon, Eötvös  

BP pedagógus kitüntetés 
BMC Igazgató + 10 fő 

6. cs  Baross napok  (Krebsz Kiara) Baross iskola Bene Balázs  

05.31 – 06.08. HANGSZERES VIZSGÁK 
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Dát nap idő Esemény (műsor) helyszín Felelős (résztvevők) 

15. sze 17.00 Cimbalom központi B-vizsga Józsefvárosi Isk. Tóth Andrea 

30. cs 10.00 PÓTNAP MAZ Vaszkó Rita 

31. p 17.00 Hárfa A-s vizsga MAZ Igazgató, tanszakvezető, 

31. p 17.00 Magánének vizsga ERöMŰVHÁZ 
Thész Gabriella,  

Bojtor Katalin 
Baja Mónika 

03. h 10.00 Vonós A-s vizsga ERöMŰVHÁZ Tanszakvezető, tanárok 

03. h 9.00 Fúvós vizsga B-s vizsga MAZ Sarkady Józsefné, 
Ig.,tanszakvezető, tanárok 

04. k 9.00 Fúvós A-s vizsga ERöMŰVHÁZ Tanszakvezető, tanárok 

04. k 9.00 Vonós B-s vizsga MAZ Rónaszéki Tamás, 
Ig.,tanszakvezető, tanárok 

05. sze 12.30 Zongora A-s vizsga MAZ Tanszakvezető, tanárok 

05. sze 14.30 Ütővizsga Rottenbiller u. Kovács Tibor, Tanszakvezető, 
tanárok 

05. sze 17.00 Cimbalom vizsga MAZ Tanszakvezető, tanárok 

06. cs 10.00 
14.00 

Zongora B-s,  
                          A-s vizsga MAZ Aszalós Tünde 

Ig.,tanszakvezető, tanárok 

07. p 12.30 
18.00 

Gitár A-s,  
B-s vizsga ERöMŰVHÁZ Topa Zoltánné 

Ig.,tanszakvezető, tanárok 

08. szo 14.00 Hárfa központi B-s vizsga MAZ Kiss Tünde, tanárok 

10-
12. h-sze  EGYEZTETÉS 

Beosztás az irodában MAZ Kovácsné Sz. M.,  
Vaszkó R. 

11. k 10.00 PÓTNAP MAZ Kovácsné Szél Mária 

17. h 15.30 TANÉVZÁRÓ        MADÁCH SZÍNHÁZ 
Dr Dömötör Ivánné, Regős Szabolcs - Pedagógus szolgálati emlékérem 

18. k 10.00 Tanévzáró értekezlet  MAZ Tantestület 

18. k 12.00 Igazgató választás MAZ Tantestület 

19. sze 14.00 Igazgató választás MAZ Tantestület 

18. k 15.00-
18.00 BEIRATKOZÁS MAZ Tantestület 

20. cs  Tantestületi kirándulás (Szilvásvárad, Szalajka völgy, Eger) 

21. p 17.00 A zene ünnepe 
Kazinczy u. 

Ortodox Zsinagóga 
előtt 

Gitárosok, fuvolisták, Anda B., 
Vági L.  

21-24 Ifjúsági csere  
előkészítő konferencia Franciaország Erdélyi Balázs 

1 növendék 

24. h. 17.30 Kiállítás megnyitó 
 

Főv. Szabó Ervin 
Könyvtár 

Kiss Tünde 
(Szabó Anna) 

07 .08 – 14. Nyári tábor 
34 növendék Ruzsina 

Kovácsné Szél Mária, Szakszon 
Andrásné, Tóth 

Andrea, P. Szőnyei Márta, 
Anda Balázs 

07. 13 – 23. TEIS alapítvány  
ifjúsági csereprogramja  Franciaország  Erdélyi Balázs  

5 növendék  
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Fúvós tanszak 

Tanév végi  beszámoló 2012-2013 
 
 
 
 
Kedves Kollegák, Tisztelt Igazgatónő! 
 
 
 
Visszagondolva az elmúlt félévben történtekre, a fúvós tanszak fontosabb eseményeiről szeretnék 
néhány gondolatot megosztani Veletek. Ezek a gondolatok a korábbi évekhez hasonlóan a márciusi 
kamarazene verseny, a vizsgák, és néhány kisebb lélegzetű, ámde fontos esemény alkalmából 
fogalmazódtak meg bennem. 
           A kamarazene versenyen a fúvós növendékek – tanáraik hathatós közreműködésének 
eredményeképpen — ez évben is igen aktívnak bizonyultak. 
A tanszak műsora 17 műsorszámból állt, ebből hetet negyedik osztály alatti, a többi tízet pedig 
zömmel magasabb osztályos növendékek, összesen 44-en adtak elő, ami a 100 körüli fúvós növendék 
közel 50 %- a Rézfúvós csoport ezúttal nem indult, de ők március 25.-én a VI. kerületi Zeneiskola réz 
- tanszakával közös hangversenyt tartottak, ami tanszakunk életének újszerű színfoltja volt. Erdélyi 
Balázs kollégánk klarinét tanszaka még túl kis létszámú volt a kamarazenéhez. 
        Az év végi A-s, és B-s vizsga minden tanévben növendékeink  legnagyobb megmérettetése. A B-
s vizsgát a hatodikosok alapvizsgájával összevontan rendeztük meg. A vizsga egyenletesen jó 
színvonala mellett néhány kiemelkedő produkciót is hallhattunk, melyek közül hármat szeretnék 
konkrétan kiemelni. Két fuvolás, Horváth Dóra – Vaszlik Kálmán tanár úr növendéke-, Szőnyi Alíz – 
Kisné Bokor Emőke tanárnő növendéke-, és egy trombitás Toarniczky Richárd tanár úr növendéke 
Lukács Vendel. Az Ő produkciójuk egész biztos, hogy más zeneiskolák kiváló növendékei mellett is 
kiállnák a próbát. 
           Az A-s vizsga amellett, hogy szakmai szempontból  - egyetlen kivétellel - teljesen korrekt, és 
vállalható volt, én úgy érzem, hogy a szervezettség, és a fegyelmezett lebonyolítás terén is előbbre 
léptünk néhány tyúklépéssel. Köszönet érte minden kollegának. 
           A félévben persze volt még sok más rendezvény, amin a fúvós tanszak részt vett. Ilyenek voltak 
pl. a tanszaki hangversenyek, amelyeket csaknem valamennyi fúvós tanár megrendezett az idén is. 
Ezek a hangversenyek elsősorban a vizsgára történő felkészülést segítik, a szülők ezek révén kapnak 
teljesebb képet gyermekeik zenei fejlődéséről, a zenével való kapcsolatáról. Emellett ezek az 
együttlétek jó alkalmat kínálnak diákok, szülők, és tanárok egymással, és maguk között történő 
kapcsolatok teremtéséhez. 
             Szintén figyelemreméltó, tanszakunk életében egyedülálló esemény volt március 26-án 
Herényi Barnabás fuvolás növendékünk önálló hangversenye, amelyet fuvola tanulmányainak 
lezárásaképpen tartott, tanárával Kisné Bokor Emőkével, akinek ezúton is gratulálunk. 
           A Fúvós tanszakot az Iskolanap műsorában furulyások, egy klarinétos és egy fuvolás növendék 
képviselte. Feltűnt számomra, hogy ők nem a jól bevált régóta szerepeltetett növendékek, hanem az 
újonnan cseperedők közül álltak csatasorba.  
        Beszámolómnak immár elmaradhatatlan része a Big-Band. Amint azt a tegnapi tanévzáró 
ünnepélyen hallhattuk, a novemberi Országos Big-Band találkozón megszerzett Ezüst fokozathoz 
képest is igen nagy fejlődésen ment keresztül. Egységes hangzásával, intonációs biztonságával, 
valamint dinamikus, ritmikus előadásmódjával egyre inkább megközelíti egy komoly profi együttes 
színvonalát. Az együttes áldozatkészségének szép bizonyítéka volt, a Regős Szabolcs tanár úr 
pályájának 50 éves jubileumi hangversenyén, illetve az azt megelőző felkészülésben vállalt odaadó 
munka. Ez az ünnepi alkalom nemcsak a Big-Band, hanem a fúvós tanszak, sőt a MAZ egészének 
életében is igen különleges, szép esemény volt.  
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Ezúttal is nagyon szépen köszönöm Regős Szabolcs kollegámnak, hogy ezen felejthetetlen ünnepi 
alkalomnak mi is cselekvő részesei lehettünk. Jó egészséget kívánunk további működéséhez. 
       Június 18-a van, a tanítást már befejeztük, de a jó munkánk jutalmául jutott nekünk még egy szép 
feladat. 
Június 21-én a gitár zenekarral együtt a Világzene napja alkalmából fogunk nem a Nemzeti Múzeum 
(mint március 15.-én), de a Kazinczy utcai zsinagóga lépcsőjén utcai zenét adni 17-18 óráig a MAZ 
képviseletében, és ez még mindig nem a teljes befejezés, mert a július 8-án kezdődő táborban 
Rúzsinán is igen magas lesz az egy főre eső fuvolások száma. Ezen kívül a TEIS alapítvány ifjúsági 
csereprogramja keretében a MAZ 5 tanulóját Erdélyi Balázs ifjú kollegánk fogja Franciaországba 
elkísérni július hónapban.  
          Kedves Kollégák, remélem a nyár mindannyiunk számára jókedvvel, és bőséggel teljes lesz, és a 
távoli homályból még alig észrevehető, (emberi lény számára szigorúan titkos) szeptemberi jövendő 
ismét összehoz bennünket. 
Addig is mindenkinek szép nyarat, jó pihenést kívánok. 
 
 
 
 
Tisztelettel: 
 
 
 
Budapest 2013. 06. 17.                                         

 
 
  Vági László 

                                                                                   Tanszakvezető 
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BILLENTYŰS / ZONGORA / TANSZAKI BESZÁMOLÓ 

2012/2013 tanév  

Minden tanév szeptemberében, munkaközösségi értekezletünkön megfogalmazzuk éves 
munkatervünket. Ennek egyik része az alap, oktatási feladataink a pedagógiai programban 
meghatározottak szerint, másik része a kerület, valamint a főváros zenei életében való aktív részvétel 
az aktuális rendezvények keretei között a tanév során. Természetesen, ha lehetőség van rá országos 
rendezvényeken is részt veszünk, hogy méltón öregbítsük zeneiskolánk hírnevét. 
Pedagógiai munkánk összetett, egyik része az igényes amatőrképzés, zenei műveltség széleskörű 
terjesztése, a tanulók értékrendjének fejlesztése, gyermekeink lelki gazdagodása a zenei nevelés által, 
másik része a tehetséggondozás, a kiemelt adottságú növendékek megfelelő szakmai fejlesztése, 
koncertekre, versenyekre felkészítése, a zenei pálya felé irányítása. 
Oktatási módszereink személyre szabottak, az alapképzés meghatározása mellett, és mivel az egyéni 
foglalkozás bővebb lehetőséget kínál, így a kiemelt adottságú növendékek mellett a szociálisan 
hátrányos helyzetű, esetlegesen sajátos nevelést igénylő növendékek esetében is megfelelő képzési 
formát tudunk alkalmazni. Ez a zeneiskolai oktatás legfontosabb előnye. Kiemelt lehetőséget biztosít a 
gyermek személyiség fejlesztésére, a növendék érdeklődésének felkeltésére a zenei kultúra iránt, 
személyes élményei alapján közelebb kerül a „komoly” zene megértéséhez, megszeretéséhez. Tanszaki 
hangversenyek, nyilvános vizsga műsorok, központi rendezvények révén felkeltjük érdeklődésüket az 
értékes zene iránt, és nem utolsó sorban szülőket, testvéreket, barátokat, hozzátartozókat is sikerül 
gyermekeik által bevonni ebbe a „bűvös” körbe, így igen széles skálán vagyunk képesek zenei 
kultúránkat továbbadni, és megismertetni. 
Ebben a szellemben dolgoztunk a tanév során is, és szép sikereket könyvelhettünk el ismét. 
Tanszakunk tanárai összekovácsolódtak, eredményes, sikeres tanévet zárhatunk. Minden szakmai 
problémát, oktatással kapcsolatos metodikai és didaktikai feladatot megbeszélünk, és mindenki kivétel 
nélkül kiválóan végzi munkáját. Idősebb kollégák, középkorú, és fiatal tanáraink egyaránt megtalálják 
a megfelelő hangot egymással, még ha esetlegesen nem mindenben értünk egyet, akkor is megfelelő 
kompromisszumot vagyunk képesek kötni. 
A tanszak aktív a közösségi életben, a zeneiskola központi programjaiban mindenhol szinte elsőként, 
és a legtöbb létszámban vagyunk jelen. Büszke vagyok a zongora tanszak közösségépítő munkájára, és 
köszönöm minden kedves kollégámnak a kiváló együtt működését ebben a feszített tempójú, 
rendezvényekkel, és versenyekkel teli tanévben. 

Kiemelt események szakmai értékelése: 
Január végén ünnepeltük a Magyar Kultúra napját, hagyományainkhoz híven az EröMüvházban, két 
zongorista növendék közreműködésével, / Pócsik Balázs, Balázs Elemér / 
Legfontosabb esemény február 5-6-án a Nyíregyházi Országos Zongora verseny budapesti 
válogatója volt. Két növendék indult, és szép eredményt is ért el, Balázs Elemér bronz díjat kapott, 
Váradi Nikoletta pedig 4. helyezett lett, dicséretet kapott. / T: Práda Ágnes/ 
Ez a kiemelt budapesti rendezvény egyben a zongora tanszak szakmai napja is volt, minden kolléga 
jelen volt, értékes tapasztalatokat gyűjtve a versenyzők meghallgatásával. 
Március 15.-én az Erzsébetvárosi Díszpolgáravatáson vettünk részt a polgármester úr felkérésére. 
Balázs Elemér zongorázott, és egy kamara trióban is részt vett. / zongora-hegedű- nagybőgő/ 
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Március 18.-22. között került sor a tradicionális Kamara verseny hétre, a TÁMOP program 
folytatásaként. Zongora négykezes kategóriában sok szép produkció hangzott el, és a 3 tagú zsűri 
nagyra értékelte munkánkat. Kedves, tehetséges növendékeink, és tanáraik nagyon sokat dolgoztak, 
mert a saját rendezvényünkön kívül még a fúvós, és a vonós kategóriában is eredményesen szerepeltek 
kamaracsoportok zongora kísérőjeként. Tanáraink többsége 5-9 produkcióban is részt vett 
növendékeivel, és a próbák összehangolása nem kevés terhet rótt rájuk. 
Májusban a Kicsinyek koncertjét emelném ki, valamint a Mozart klub versenyét, ahol Balázs 
Elemér szóló, és trió kategóriában is Arany /summa cum laude / díjat kapott. 
Június elején került sor a „B”tagozatosok és az Alapvizsgázók kiemelt vizsgájára, ami rendkívül 
sikeres volt. Aszalós Tünde közoktatási szakértő, szaktanácsadónk volt jelen, és elismerően 
nyilatkozott a Molnár Antal Zeneiskolában folyó zongora tanszaki munkáról. 
Minden tanár magas szakmai színvonalon, megfelelő didaktikai és metodikai tudással, nagy 
körültekintéssel kiválasztva a tananyagot, készítette fel növendékeit. Növendékeink megfelelő 
színvonalon, rendezetten szerepeltek, természetesen, mivel nem egyforma képességűek, voltak 
kimagaslóbb teljesítmények is, de mindenki a tőle telhető legtöbbet nyújtotta, így maximális 
elismerést vívtunk ki munkánkkal. 
Még két eseményt, központi kiemelt rendezvényt kell megemlítenünk a második félév során, 
Június 3-án a VII. kerületi pedagógus napi központi ünnepségen szerepelt Balázs Elemér a 
zongora-hegedű-nagybőgő trióban, valamint a tanévzáró ünnepségen is a Madách Színházban ő 
képviseli a zongora tanszakot. 

Szakmai napok, kurzusok, továbbképzések szakmai értékelése: 
A második félév legfontosabb szakmai programja a már említett budapesti zongoraverseny volt, 
aminek végighallgatásával nagyon sok szakmai tapasztalatot gyűjtöttünk, kapcsolatokat építettünk a 
fővárosi zeneiskolák tanáraival, hasznos szakmai eszmecseréket folytatva. 

Március 13-án Darska Izabella előkészítő kurzusán vettünk részt Balázs Elemér növendékemmel, a 
következő tanév Ferenczy György Országos Zongoraversenyre készülés előtanulmányaként. 
Fontos szakmai feladatnak tekintjük más zeneiskolákkal való együttműködést, koncert látogatást, 
valamint jó kapcsolatot ápolunk a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskolával, és a Weiner 
Leó Szakiskolával. 
A második félévre tervezett közös hospitálása II. kerületi zeneiskolában elmaradt, illetve a következő 
tanévre áthelyeztük, mivel a tavaszi időszak növendékekre, és tanárokra egyaránt a rengeteg 
programmal olyan terhet rótt, hogy alig maradt sokszor idő a szorgalmi, felkészítő munkára. A belső 
hospitálás már ebben a tanévben beindult, lehetőségekhez képest megpróbálnak fiatalabb kollégák a 
tanszakvezető óráira látogatni, és főleg a kezdők tanításában érdemi tapasztalatokat gyűjteni. 

Egyéb rendezvények értékelése: 
A kerület számos rendezvényén vettünk részt a kiemelt eseményeken kívül. Nagyon fontosnak tartjuk 
az általános iskolákkal való jó kapcsolat ápolását, ezért minden eszközzel igyekszünk támogatni 
kulturális munkájukat. Gondolok itt a Magyar Szinházban megrendezésre kerülő Alsóerdősori Gála 
hangversenyre, amelyen minden évben szerepelnek növendékeink, valamint az Éneklő Ifjúság kórus 
hangversenyére, ahol zongora korrepetitorként igyekszünk segíteni munkájukat. Részt vettek 
növendékeink az Alsópetényi Kastély koncerten is, az Iskola napon, a Julianna iskola rendezvényein, 
kiállítás megnyitókon, Idősek Otthonában, és tanszaki hangversenyeken. Minden lehetőséget 
kihasználva igyekszünk színvonalasan helytállni a kerület szinte valamennyi kulturális rendezvényén, 
ezzel is demonstrálva zeneiskolánk jó hírét, magas képzettségű oktatási rendszerét. 
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Összegzés: 
Ez a tanév egyik legsikeresebb évünk volt, a tanszak munkája egységes, nagyon jó színvonalú, 
bizalmas, baráti jó viszony alakult ki a tanáraink között, megértésben és egyetértésben dolgozunk. 
Igényes szakmai feladatainkat legjobb tudásunk szerint igyekszünk ellátni. Növendékekkel, szülőkkel 
igyekszünk szintén jó kapcsolatot tartani, bevonni őket a zeneiskola munkájába, és megismertetni 
velük áldozatos tevékenységünket. Nagyon pozitív visszajelzéseket kapok személy szerint én is a 
szülőktől, miszerint maximálisan megbecsülik és elismerik munkánkat, és azt hiszem mindannyiunk 
számára ez az igazi elismerés. 

A mai reformokkal tűzdelt oktatási rendszerben, ami valamennyiünk számára néha bizonytalanságot, 
néha félelmet is okoz a jövőtől, az a feladatunk, hogy tegyük tovább a dolgunkat, úgy, ahogy saját 
magunktól a legjobb tudásunk szerint elvárjuk. Ha ez kivívja a szülők, növendékek elismerését, akkor 
talán felsőbb vezetőink is megelégedéssel fordulnak felénk. Köszönöm kollégáimnak a tanévben 
nyújtott kiemelkedő teljesítményét, kívánom, hogy részesüljünk megérdemelt erkölcsi, és talán anyagi 
elismerésben is. 

Jó pihenést, sok erőgyűjtést kívánok mindenkinek a nyárra, hogy ősszel ugyanilyen eredményesen 
folytathassuk tovább! A zene, a tanítás mindig egy magasabb régióba repíti az igazi pedagógust, csak 
nyugalom, és béke kell hozzá, hogy kibontakozhasson, ezért most se találtam jobb befejező idézetet 
Kodály szavainál: 

„A mag el van vetve, nem kell csak békesség és szeretet, hogy kalászba szökjön!” 

Budapest, 2013. június 15.    Práda Sándorné 

      / zongora tanszakvezető / 
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Év végi beszámoló (2013) 
     Vonós tanszak 
Kedves Munkatársak! 
 
 
A II. félévben radikális változás nem történt a vonós kollégáim munkájában.  
Mindenki tette a dolgát, ahogy azt Rónaszéki Tamás a „B”-s vizsgára meghívott 
szaktanácsadó is pozitív értékelésében elmondta. 
(Szakszon Andrásnénál, főleg a B-s növendékeinél erős emocionális tartalmak 
megjelenítése hallatszik. Továbbra is gondos, lelkiismeretes, fegyelmezett munkával hívja fel 
a kicsinyeire a figyelmet Horváth Eszter. Bartha tanár úrnál a vonós kar állandó 
megmunkálása és kontroll alatt tartása válik fő motívummá. Pappné Kocsis Terézia szívével 
tartja össze a osztályát,  Ghéczy tanár úr a nagybetűs Darabokat láttatja a növendékeivel, 
Oppitz Edina SNI-s növendékeit istápolja, és felmutat egy-egy növendékével  mintaértékű 
hangszeres  alaphelyzeteket, Klausz Nóra osztályát pedig a türelem és elfogadás családi 
légköre lengi át.) 
Az országos szintű kamarazene-versenyen és a Konziban sikeresen szereplő növendékekről 
a körlevelekben már mindenki hírt kapott, tehát ezekről most külön nem teszek említést. 
Márciusban kerületi kamarazene-versenyen estünk át, ennek kapcsán szeretnék néhány 
gondolatot mondani. Ekkor botlottam bele abba, hogy bizonyos hagyományok pozitív célok 
mellett is milyen destruktív elemekkel bírnak. 
Hadd idézzek itt egy nagyon fontos gondolatot az iskolánk pedagógiai programjából: 
„Célunk olyan belső iskolai légkör, tartalmi munka megteremtése, ahol jól érzi magát a tanuló és a 
tanár egyaránt. Ahol a tanuló is alkotó részese a tanítás – tanulás folyamatának. Tudatosan és 
radikálisan csökkenteni akarjuk a tanulókat érő kudarcélmények számát.” 
Hogy egyes tanulót a zenetanulás során milyen módon és mivel tudom sikerélményhez 
juttatni, az nagyon tág és egyéni, és nem feltétlenül egy koncertfellépés vagy kamarazenei 
találkozón való játéklehetőség megkínálásával. Számos esetben maga a munkafolyamat 
juttatja sikerélményhez a gyermeket a pozitív visszacsatolás következtében. 
Nem építhetünk arra, hogy egy szereplés, vizsga és annak értékelése során a nebuló az 
elszenvedett kudarcélményének (már-már traumának) a feldolgozása során pozitív 
hozadékra tesz majd szert, ami által fejlődik a személyisége. Az igaz, hogy fejlődhet, de jó 
pedagógus nem apellálhat negatív élmények pozitív hozadékára, hanem egyből a pozitív 
élmény kiváltása kell, hogy legyen a cél. 
„Arra törekszünk, hogy zeneiskolánkban minden tanuló saját képességeinek, lehetőségeinek 
optimumáig jusson el értelmi és erkölcsi fejlődésben.” Addig és nem tovább. Erőiket meghaladó 
feladatokkal nagyon könnyen inkább visszavethetjük őket a zenetanulás folyamatában. 
Természetesen annak tisztázása, hogy egy-egy gyermek miért éli meg fokozottan 
szorongással a fellépéseket, és miért éppen abban a szűk fellépési időintervallumban dőlnek 
el számára önértékelési kérdései, az a személyisége fejlődésében nagy előrelépés lenne, ha 
erre fény derülhetne. De ennek feltárása komoly szaktudást igényel, amit egy pedagógus, 
már a rendelkezésére álló szűk időkeret miatt is, kevésbé hatékonyan tud kezelni. 
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A zongora tanszak által nagyra becsült, és előszeretettel hívott szaktanácsadó, Aszalós 
Tünde a következőket írja erről, a „Gondolatok a zongorapedagógia kérdéseiről c. 
zongorametodikai jegyzetében: „Különös figyelmet igényel, és veszélyeket rejt magában a 
versenyeken való részvétel. A sikertelenség erőteljes lelki válságot okozhat, és a későbbi lámpaláz 
előidézője lehet. (Ez természetesen minden előjátszásra vonatkozik.)” „Tudomásul kell venni azt is, 
hogy vannak gyenge idegzetű tanulók, akik nem bírják megfelelően a nyilvános szereplést.)”  
Természetesen e kis tanulmányban okok között említett idegrendszeri konstrukció tovább 
bontható olyan elemekre, mint pl. az egyén „vészhelyzetben” adott szorongásos válasza, 
vagy pl. gyermekkori traumatikus élmények felszínre törése feszült helyzetekben stb., amit 
szakember segítségével szoktak elemezni, kiértékelni, és felülemelkedni rajtuk.  

 
Természetesen a tehetségek kiválasztásában és fejlesztésében továbbra is döntő szerep jut 
a versenyhelyzetek megfelelő mértékű alkalmazására. 
Óriási intervallum betöltése a feladatunk: az SNI-s gyermektől a rendkívüli képességekkel 
rendelkező fiatalig, mindenkinek a neki megfelelőt kell adni. 
 
/Munka a négy fal között – introvertált tudatú ember munkamódszere, stílusa (Jung)/ későbbi téma 
 
A zeneoktatásnak már nem lehet - csak szinte egyetlen vezérmotívumaként említeni a 
tehetségek felfedezését, felkarolását és útra bocsátását a zenei pálya felé, (hisz ez az elmúlt 
10 évet tekintve, évi átlagban a beiratkozott növendékek 1 %-a mindössze), - hanem pl. e 
művészeti terület stimuláló hatását az agyi érési folyamatokra, személyiségformáló, 
szocializációs lehetőségeit is meg kell említeni. - valamint a hátrányos helyzetű, kallódó 
gyermekeket a zene sajátos nyelvével, emocionális erejével megszólító, egyfajta 
„kultúrmisszió”-t  is önmagában hordozó, oktató-nevelő céljait is fel kell mutatnunk és 
használnunk is kell. 
Ezen gondolatokkal nem csak tudatunkkal kell egyetérteni, hanem mélyen átélni és átérezni 
az egyéb „perifériás” célokat is, mert valljuk be, helyeselni ezeket könnyebb, mint 
magunkévá is tenni. Nagyon nehéz feladat ez, hisz látható sikere nincsen e pedagógiai 
áldozatvállalásnak. Nem számíthatunk arra, hogy majd munkánkat reprezentálni tudjuk 
kifelé, az eredmény csak évekkel később hathat esetleg, és az is csak közvetetten. Igen, ha 
úgy tetszik csak a négy falnak dolgozunk, igen kevés látszattal. Azért látok arra való 
törekvést, hogy a pedagógus személyiségfejlesztő munkáját is mérjék, elismerjék. Erről az 
Oktatási Hivatal Projektigazgatóságának szakmai vezetője (Maus Pál) számolt be egy - a 
tanfelügyeleti rendszer kidolgozásáról és fejlesztéséről szóló - előadásában. Sajnos félő, 
hogy ennek anyagi és egyéb feltételei majd nem lesznek adottak. 
 
Feladatomat abban látom, hogy a többfajta (egyébként mind releváns) szempontot 
egyeztetve, szintézist teremtve olyan formát találjunk e találkozónak, amelyben a hagyomány 
tényleges értékeit és igazi célját megtartva, a destruktív erőktől megszabadulva új ruhát 
kaphasson e seregszemle. Ebben kérem majd a tanszakvezetők támogatását, noha belátom: 
változást elfogadni nehéz. 
 
 
         Tüske Zoltán 
            tanszakvezető 
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AZ ELMÉLET TANSZAK  
2012/2013 TANÉV BESZÁMOLÓJA 

 
 

A személyi feltételek ebben a félévben nem változtak, csak az órák elosztása alakult át. 
Selmeczi Noémi vette át az egyházzene órákat, az előképzőt, valamint az egyházzenei kórust Csernyik 
Balázstól. 
Lengyel Orsolya pedig Szőnyeiné Pataki Márta furulya kiselőképző csoportját indította el 
szeptemberben. 

Az I. félév szakmai értékelésében a legnagyobb sikert a Járdányi család védnöksége alatt megrendezett 
Járdányi Pál szolfézsverseny hozta. Az elődöntőre való válogatót októberben tartottuk meg, amely 
alapján 2 tanuló indulhatott az elődöntőre, amit november 30-án a IX. kerületi majd december 1-én a 
XII. kerületi Járdányi Pál Zeneiskolában tartottak. 

Dorogi Dorka az I. korcsoportban 7. lett, de sajnos csak az első 5 mehetett tovább a döntőre. Joubi 
Mahmud a II. korcsoportban 3 helyezést ért el, így Ő képviselte zeneiskolánkat a márciusi döntőn. 
Kiemelt esemény volt még Selmeczi Noémi szolfézs-egyházzene csoportjából alakult 
kamarakórusának karácsonyi koncertje, a Julianna Református Iskolában, valamint a Kertész utcai 
szolfézs csoportból vettek rész a Vándor kórus Mikulás estjén. 

Pintér Eleonóra január végén a zenei „Ki mit tud” vetélkedőn vett részt a kis kórussal. 

Felkérést kaptunk a Hungaroton vetélkedőre, ahol a budapesti versenyen Summa Cum Lade, a 
regionális vetélkedőn Cum Laude díjat ért el Csernyik Balázs zeneirodalom csapata. 

A belső hallás fejlesztése az egyik legnehezebb feladat, amely a szolfézs tanítása során beépül a 
gyakorlatokba, hiszen azt hallani, amit látunk, már csak a legtehetségesebbek kiváltsága. Pintér 
Eleonóra a tv élő adásában mutatta be ezt a gyakorlatban 3 növendékkel. 

A sikeres elődöntő után márciusban került sor a Járdányi Szolfézs Verseny döntőjére, ahol Joubi 
Mahmud, nagyon szép eredményt ért el. 

A zene iránti érdeklődést, nem lehet elég korán kezdeni. A Dob utcai óvoda iskolaválasztó napján 
nagyon sikeresen mutatkozott be zeneiskolánk, szinte miden óvodás ki akarta próbálni a hangszereket, 
játékokat, így mi is élveztük a programot. 

Több alkalommal egyeztettünk a létszámot a tanszakon belül, ennek eredményeképpen úgy látom, 
hogy a félévi jegybeírások során nem találkoztunk „ismeretlen” nevekkel. 

A negyedik osztályban már a tanév kezdetétől folyamatosan készülünk az alapvizsgára, amely a 
kezdeti idegenkedés után elérte célját, mind a tanárok, mind a tanulók részéről. Szükség van a célra, 
megmérettetéshez ahhoz, hogy folyamatosan fent tudjuk tartani az érdeklődést a kitartást a vizsga felé. 
Ad egy biztos keretet az elért alapvető tudásnak. A sikeres felkészülés eredménye képpen mindenki 
megfelelt, sőt maximálisan megfeleltek ma vizsgán.  
Azért indítottam már a 3. osztályban is a B-s csoportot, hogy nagyobb sikert, biztosabb megalapozott 
tudást érjenek el a felvételizni vágyók. Ezért kérek minden kollégát, hogy a tudásának megfelelő és a 
szolfézstanárral egyeztetett csoportba írassa be a növendéket, és ne a felvételi idejében derüljön ki a 
szándék, ami akkor már csak tűzoltás.  
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A másik probléma a létszám megtartása és a tanulók csoportban tartása. A nehezen kezelhető 
gyerekeket még a probléma felmerülése előtt próbáljuk szembesíteni a helyzettel és megbeszélni a 
szülőkkel a gondokat, mielőtt a szülők lépnek. Véleményem szerint fontos a kompromisszum keresés 
azzal együtt, hogy saját igényeimet is megtartom és nem csak a tekintély győz. Nagyon gyakran a 
motiválatlanság az alapja a konfliktusoknak valamint a figyelmetlenség. Emiatt érdektelen lesz, 
lemarad és elmarad a siker. Tapasztalatom alapján több játékkal, humorral, eszközhasználattal 
nagyobb figyelmet lehet elérni. Persze mindenkinek kell, hogy legyen saját eszköztára, de úgy 
gondolom érdemes frissíteni, tapasztalatot cserélni. 

Zeneiskolánkban szerencsére fontos helye van a szolfézsoktatásnak, minden kérésünkkel, 
problémánkkal megkereshetjük Igazgatónőnket. Támogatja a szolfézs fontosságát, hiszen az a zenei 
műveltség alapja a kottaolvasás pedig az általános művéltség része is egyben. Azonban törekednünk 
kell, hogy ne legyen öncélú. Úgy kell kiemelnünk a zenei elemeket, hogy közben megőrizzük a zenei 
teljességet. 

Többször kértük a hangszeres tanárokat, hogy az általuk megfigyelt hiányosságokat, észrevételeket, 
juttassák el felénk, de sajnos e mind a mai napig süket fülekre lelt. Pedig nagyon eredményes lehetne 
az együttműködés. Bár csoportokban tanítunk, lényegesnek tartom a személyes odafigyelést is. Erre 
számos esetben láttam példát a vizsgákon. Mivel nem kezdhettem előbb a vizsgáztatást, így sajnos 
kevés alkalommal tudtam részt venni a tanszaki vizsgákon. Figyelnünk kell arra, hogy egy 
megalapozott minimális tudás, ami kiegészül mozgással, játékkal, eredményesebb, mint egy látványos 
magasabb követelményt mutató, de nem elsajátított, elmélyült tudás. 

Ezekkel a tapasztalatokkal zárnám ezt a tanévet, megköszönve a tanszak együttműködését, kívánok 
megérdemelt pihenést a nyárra. 

 
 

 
 
Budapest, 2013. június 17. 
 
                     Dr. Sótonyi Péterné 
              tanszakvezető 
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Magánének tanszaki beszámoló 
2012-2013-as tanév 

 
 

I. Helyzetértékelés 
 

Feladatok:  - zeneismeret (elmélet) tanszakhoz kapcsolódva /önálló feladattal   
 - tagozatvezető (Kertész u.),  
  - szakszervezeti titkár 

1. A tanszak felépítése 
A magánének tanszakon jelenleg 15 növendék tanul, ebből 11 „A” tagozatos és 4 „B” tagozatos. 
Közülük 11-en jelezték, hogy maradnak jövőre is. Az idei felvételi vizsgán 6-an jelentkeztek 
magánének szakra, közülük 4-et vettem fel a következő tanévre. Mivel az egyik végzős növendékem 
B-s volt (Katona Gábor), szeretném a „B” tagozatos tanulók számát megőrizni, így Schuller Jolánt 
javaslom „B”-síteni. Indoklás: rendkívüli zenei előképzettség (MRT Gyermekkórusa, 8 év zongora, 1 
év oboa, szolfézs, zeneelmélet nagyon magas fokú ismerete). Képzésre érdemes matéria, muzikalitás, 
zenei pályára való ambíció, szorgalom.  

2. Tanítási helyszínek 
Hétfőn és csütörtökön az Erzsébet körút 32. Kedden és pénteken a Kertész u. 30. 
     3.   Kapcsolatok más tanszakokkal 
Tóthváry György -  gitár:  Kerületi kamarazenei versenyeken való közös szereplés  
Papp József – gitár: Kerületi, budapesti és országos kamarazenei találkozók és versenyeken való 
szereplés  
Ghéczy László- zenekar, cselló (Baptista templomi koncert, ker. kamarazenei verseny) 
     4.  Kapcsolat más zeneiskolákkal                                               
Minden évben részt veszünk a budapesti magánénekes munkaközösségi koncerten, a FÓRUMON, a 
Lauder Javne Zeneiskola fesztiválján, és a kétévente megrendezett budapesti magánének fesztiválon.  
     5.  Intézményi továbbtanulás 
Az idén nem volt felvételiző, jövőre Erndt Vivien felvételizik a LFZE.-re. 
    6.  Fesztiválok, versenyek.   
I. Budapesti Gitáros Kamarazenei Találkozó -   arany minősítés 
II. Gyermek-és Ifjúsági Kamarazenei Találkozó– I. díj , különdíj 
Országos Kamarazenei Verseny területi válogató – ezüst minősítés 
Kerületi Kamarazenei verseny – két kiemelt nívódíj, egy nívódíj, egy dicséret. 
Alba Regia Országos Kamarazenei Verseny – 3. helyezés (Várhegyi L. P.) 
Budapesti Énekes Találkozó (nívódíj, dicséret)  
     7.  Kapcsolatok más intézményekkel, személyes kapcsolatok 
Szabó Magda szaktanácsadóval való kapcsolatunk évek óta jól működik. Idén a félévi vizsgánkon 
volt elnök.  
Dr. Halmai Katalin egyetemi docens a LFZE. professzora három éve kíséri figyelemmel munkánkat, 
többször látogatott el iskolánkba egyéni konzultációra, vizsgára. 
Krasznai Gáspárral, a Madách gimnázium énektanárával tavaly vettem fel a kapcsolatot az 
utánpótlás érdekében. 
Az idei tanévben Thész Gabriella Liszt díjas karnagy révén került tanszakunkra három új növendék, 
mindhárman a Magyar Rádió Gyermekkórusából. Thész Gabriella megtisztelte jelenlétével az év végi 
vizsgánkat is. 
      8. Szereplések, programok 
Ebben a tanévben 25 volt a magánének tanszak szerepléseinek száma. 
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Programok jellege szerinti felosztás: 
                              Bemutató órák 
                              Operalátogatás 
                              Kiállítás megnyitó 
                              Öregek otthona 
                              Magyar ünnepek szerint ( Magyar Dal napja, Aradi Vértanúk,   
     Magyar Kultúra Napja, stb.) 
                              Templomi (Baptista, Református) 
                              Budapesti rendezvények (Fórum) 
                              Egyesületek felkérései  
 

II. Elképzelések a következő tanévre 
 

1. Utánpótlás 
Kapcsolati tőke fejlesztése: A meglévő kapcsolatok ápolása és újak kiépítése annak érdekében, hogy 
megfelelő számú jelentkezőből lehessen kiválasztani a képzésre alkalmas növendékeket. Felvenni a 
kapcsolatot a kerület középiskoláival. Az iskolanapot kibővíteni egy olyan előadással, ahol a 14 éven 
felüli növendékeket érhetjük el, mint célcsoportot. 
Közös rendezvény a Kertész utcai általános iskola színi tagozatával. 

2. Kamarazene 
Célom megtartani az eddigi kapcsolatokat a gitár tanszakkal, a vonószenekarral. Idén először 
szerepeltünk trió formájában (gordonka, zongora, ének) 
Új kapcsolat terve kamarazenélésre: hárfa , fuvola.  

3. Felvételizők, pályára készülő növendékek  
Ők kiemelt figyelmet érdemelnek. 
Eddig is igyekeztem az ilyen növendékeimnek rengeteg szereplési lehetőséget biztosítani, hogy 
megszerezzék azt a színpadi biztonságot, ami nélkülözhetetlen a versenyeken, felvételin. 
Minden olyan versenyen, találkozón, fórumon részt vettem velük, ahol csak lehetett.  
Jelenleg három olyan növendékem van, aki pályára szeretne menni. Erndt, Várhegyi, Schuller. 

4. Fejlesztő programok 
Operalátogatás: az eddigi éves egy helyett kettőt tervezek. Úgy vettem észre, óriási lendületet adott a 
műhelymunkának ez a fajta közös program. A gyerekek látják, hogyan énekelnek a nagyok. A 
koncertre járás példamutató és nevelő hatású, hiszen nem csak tanítunk, hanem nevelünk is az ilyen 
programok közösségformáló erejéről nem is beszélve 
KÓRUS                                                                                                                                    
Az idén Kovácsné Szél Mária behozta a kórus életébe a „Kovács módszert”. Ez azt jelenti, hogy a 
foglalkozások első tíz percében a módszer gyakorlataival készítik fel testüket a tanulók az éneklésre. 
Frissítő, energetizáló hatása érződik a hangzáson is. 
Ebben a tanévben a kórus színvonala hallhatóan emelkedett. Ez annak is köszönhető, hogy az elsősök 
között négy „profi” énekel benne. Három volt Rádió Kórusos és egy volt Operaházi Gyermekkórusos. 
Fellépéseken, versenyen mutatta meg magát idén is az együttes. (Éneklő ifjúság, Baptista templomi 
koncert, Kerületi Kamarazenei Verseny, énekvizsga). A kiemelt nívódíj mutatja a kórus színvonalát. 
 
Budapest, 2013. 06. 15.                                         
                                                                                                Bojtor Katalin  
        Magánének tanár 
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Ružina, 2013 júniusa  

Zeneiskolások táborban 
A napsütötte Budapestről indultunk el június elején a szlovák hegyek közt, mesés helyen fekvő 
Ružinára. Már az első pillanatokban látszott, hogy a társaság elkezd összekovácsolódni. Kicsik és 
nagyok – mind más-más hangszerrel - egyaránt jól kijöttek egymással, ahogy új barátságok is 
születtek. Szerintem a tábor végére nem maradt olyan ember, akit a többiek ne ismertek volna meg 
jobban, vagy ne barátkoztak volna vele össze. 
A táborhely gyönyörű helyen fekszik. Ružina (magyarul Rózsaszállás) egy kis falu, azonban a 
táborhely nem lakott területen, hanem a természetben, a falutól messze helyezkedik el, ezáltal 
elszigetelve a táborlakókat a külvilágtól, aminek sok jótékony hatása volt. Többet figyeltünk 
egymásra, kevesebbet interneteztünk vagy lógtunk a telefonokon, több figyelmet fordítottunk a 
zenélésre is. 
A közelben levő bányató pedig kiváló lehetőséget nyújtott a fürdésre és a napozásra egyaránt. 
A zenetanításra is kiváló helyszín a tábor, ugyanis sokkal jobban ösztönöz gyakorlásra, mint az otthoni 
környezet. Sokan, akik otthon kevesebbet foglalkoztak a hangszereikkel, rendszeresen kezdtek 
gyakorolni itt, hiszen mindenki körülöttük gyakorolt. Elmondható, hogy mindenkinek volt legalább 1 
saját darabja, azonban a nagyobbak (például én) 10-15 darabban is részt vehettek, ami ugyan sok 
gyakorlással és időráfordítással járt, ám én úgy érzem, ez egyáltalán nem volt elvesztegetett idő, 
hiszen nemcsak egymást ismertük így meg jobban, de zeneileg is fejlődtünk. 
A tábor személyzete is segítőkész volt velünk, szerettek minket; az ételek kifejezetten finomak voltak, 
de akinek ez nem volt elég, a büfében is jóllakhatott. A délutáni-esti sportoláshoz is adtak felszerelést: 
labdákat, ütőket és nem utolsósorban bicikliket.  
Mindent összevetve úgy érzem, hogy az idei Ružinai tábor egy nagyon jól sikerült zenei tábor volt, jól 
működő, befogadó közösséggel és színvonalas zenei teljesítménnyel mind a diákok, mind a tanárok 
részéről. 
Beregszászi Attila 
A Molnár Antal Zeneiskola hegedű szakos, továbbképzős növendéke 
 
Táborvezető /kórus, zongora    Kovácsné Szél Mária    
Vonósok és zenekar      Szakszon Andrásné 
Fúvósok és fuvolaegyüttes    Szőnyeiné Pataki Márta 
Cimbalom, hárfa, kamarazene   Tóth Andrea 
Gitár és zenekar     Anda Balázs  
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FRANCIA ÚT EGY NÖVENDÉK SZEMÉVEL 
 
Június tizenharmadikán, meleg paplanjainkat hátrahagyva, a farkasok órájában keltünk útra. 

Bármelyik hétalvót meggyőznék azon okok és célok, melyek minket hajtottak előre. Történelmünk 
egyik legfényesebb csillaga, világhódítók, zsarnokok és reformerek szülőhazája, a borkultúra, a 
szabadság, a művészet és a divat zászlóshajója, a varázslatos és a felejthetetlen Franciaország várt 
minket! 

Gépünk a kora reggeli órákban rugaszkodott neki a fellegeknek, hogy Hamburg érintésével 
Párizs szélén fogjunk talajt. Itt vonatra váltottunk, s 450 kilométerrel arrébb, St. Brieuc barátságos 
városa fogadott minket késő délutáni bágyadtságával. 
A pályaudvari emberforgatag mélyéről vékony kéz lengedezett felénk, kitartóan hajladozott, lobogott, 
ívelt a magasba. A karhoz köthető személy a későbbiekben komoly hatással volt napjainkra, melyeket 
ebben a bájos országban tölténk.  

Cervant 30 év körüli, alacsony, fekete hajú, vékony, szálkás férfi volt. Karakteres ívű orrát 
kiugró arccsontjai fogták keretbe, s szüntelenül csíntalan vigyorba kanyaruló szájának sarka már-már 
érintette visszafogott fülbevalóit. Komikus, de kellemes és közvetlen ember benyomását keltette. Ő 
volt atyja, szíve és lelke a St. Brieucben megrendezett 10 napos zenei projektnek, mi pedig, öt magyar, 
Anna, Sári, Klári, Konrád, Bálint s kitartó támogatónk Balázs meghívott vendégek. További két 
nemzet képviselői érkeztek még aznap a városba, Lengyelország és Csehország távoli vidékeiről, s 
rövidesen a francia hon fiai is befutottak. 

Szállásunk csinos, komfortos épület volt, kellemes belső udvarral, de papírvékony falakkal, 
melyek időnként okoztak némi bosszúságot. Nem maradt sok idő megérkezésünk tényén vigadni, 
hiszen a 10 napos programsorozat kérlelhetetlenül kezdetét vette, sok kedves emlékfoszlányt alig 
tudjunk rögzíteni az elsuhanó élmények soraiból. 

Elbeszélésem tárgya azon darabok gyors leltárba vétele, melyeket megragadtam s megőriztem a 
hazaút során is.  

  A vasárnapi ismerkedést és összemelegedést követően, hétfőn kirajzolódott a projekt, melynek 
esszenciáját a rock műfaja, illetve a nők egyenjogúsága - azon belül érvényesülésük a zenében - 
képezte. A hétfői napon megalakultak a különböző háztartásbeli, házkörnyéki munkákért felelős 
csoportok, illetve a szerepkörök körforgását szem előtt tartani hivatott tábla is kikerült a bár falára. 

Életterünk, a Citrouille egy többfunkciós stúdiókomplexum a St. Brieuc belvárosától távolabb 
eső, égbenyújtózó panelházak lábánál. Szolid faburkolata, nyírfák hűs árnyékába rejtett meghitt 
parkolója s a homlokzaton pompázó színes cégére rokonszenvet ébreszt a látogatóban.  Három 
próbateremnek, egy felvételre is alkalmas stúdiónak, egy bárnak - kisebb koncertekre - s egy nagyobb 
színpadnak ad helyet. Korszerű számítástechnikai eszközökkel felszerelt helyiség is akad ott persze, s 
a belső terasz, hol jó volt kiszusszanni a hét fáradalmait, s vacsoráinknak is ez szolgáltatott teret.  

Szóval, hetünk első napjának célja, hetünk következő napjainak megtervezése volt. Hivatalosan 
még nem nyúltunk hangszerhez, ám a sarokban öregedő zongora billentyűiről szakavatott kézzel 
édesgettük le a porszemeket, s a felcsendülő többé-kevésbé ismerős dallamokat megannyi ifjú hang 
kísérte útjukra, hogy megalapozzák az együtt töltött időre mindvégig jellemző kellemes hangulatot. 

Az élmények összegzésének legjobb módjának látom, ha kategorikusan írok róluk, nem pedig 
napokra bontva.  

Az első szál, melyen végighaladunk, a női egyenjogúsághoz kötődő programok. Ezen a téren 
kizárólag szubjektív benyomásaimat és megfigyeléseimet tárhatom az olvasó elé, hiszen ahány 
emberrel beszéltem a hét folyamán, annyi véleménnyel találkoztam.  

 
 
 
És mindeközben kellett rádöbbennem, hogy számos, váltózó sikerességgel lezajlott előadás, 

múzeumlátogatás, filmnézés értékét egyetlen dolog adta:  a hatásukra kialakult gondolatok, az egymás 
között lezajlott csendes, heves vagy épp indulatos viták, az eszmecserék, beszélgetések s 
végeredményben a tény, hogy odafigyelünk a társunkra, meghallgatjuk és megértjük, amit mond. És 
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ettől a ponttól már nem is lényeg, hogy a női jogokról, a háborúról, országaink politikai helyzetéről 
vagy éppen a hobbicsillagászatról társalgunk, hiszen ha az ember képes arra, hogy nyitott szemmel és 
szívvel éljen bolygónk egészén, képes lesz saját és társai boldogságáért egyaránt küzdeni. Így 
véleményem szerint a projekt ezen része megnyugtató eredménnyel zárult. 

A hét főattrakciója egy közösen szolgáltatott koncert volt, melynek időpontját a pénteki napra 
tűzték ki. Hetvenkét óránk volt a felkészülésre. A stúdióban töltött második napon egyféle 
szintfelmérőn vettünk részt, csoportokra osztva, s ennek alapján szervezték húszunkat négy 
„bandába”. Bandánként 2-2 számot játszottunk a fináléban, s a kiegészítő produkciókkal (Nemzeti 
csapatok saját számai, ottani dolgozók, kísérők produkciója) egy kellemes egészestés rendezvény 
kerekedett. A felkészülésnek szentelt három nap alatt sokat tanultunk egymástól és átélhettük milyen 
is önfeledten zenélni olyan fiúkkal-lányokkal, akiktől mindennapjainkban ezerötszáz kilométer választ 
el minket, Honfitársaimmal még hazatértünk előtt megfogadtuk, hogy nem szakadunk ki ebből a 
varázslatos világból, melynek ott részesei voltunk, együtt maradunk és együtt folytatjuk, amit ott 
elkezdtünk – zenélünk tovább. 

Péntekre kötelező programjaink lecsengtek, de három varázslatos nap várt még ránk, a városban, 
illetve a városon kívül – mikor merre vitt lábunk, buszunk. Szombaton felkorbácsolt harci kedvvel 
vágtunk neki a festői szépségű Mont Saint-Michelnek, körbejártuk a várat, ki-ki a maga igénye és 
kedve szerint. Odafent a hegyre épült város csúcsában felhúzott templomtorony fokáról kémlelhettük a 
várat körülölelő néma árteret vagy a vásári forgatagra emlékeztető turistahömpölygést. Dolgunk 
végeztével visszafordultunk keletnek. Vetettünk egy közeli pillantást Saint-Malo bájos kikötővárosára 
is. Középkori vitorlásaival, főterén mutatványozó kalózaival s zegzugos, elveszett utcácskáival bőven 
megérte azt a három ott eltöltött rövid órát. 

Másnap nem más várt ránk a Vieilles Charues fesztivál nagyszínpadán, mint Carlos Santana. Az 
ott eltöltött este szenzációs élményeket tartogatott, s nem is a koncerteken, előadókon múlott, hogy ki 
hogyan érzi magát. Az utolsó pár napra annyira összerázódott a közösség, hogy nem számított már, 
hol s miért vagyunk. A lényeg, hogy együtt lehettünk, ez 
lett jókedvünk, boldogságunk legfőbb forrása.  
 A hétfői nap felett már gyülekeztek az elválás szürke felhői, s bár igyekeztünk még teljes 
valónkkal ott lenni, már átjárta csontjainkat a keserédes gondolat, hogy bizony, 24 óra múlva már a 
repülőtéren ülünk majd, hogy bizony, ez sem tarthat örökké, egyszer el kell válnunk, s az is lehetséges, 
hogy talán nem látjuk egymást viszont. 

A búcsúzás szellemében, de mégis tökéletes hangulatban telt az utolsó vacsora.  
S a felettünk lebegő felhők peremén mindaddig békésen nézelődő esőcseppek lába bizony reggelre 
leért hozzánk a földre, mintha csak ők is távozásunkat siratnák. Sírtunk velük. 10 nap alatt akkor 
láttunk először esőt Franciaországban, a cseppek hullatása akkor lett aktuális. 

Azt hiszem mindannyiunk hálás köszönettel tartozik ezért a kalandért, mert olyan javakra tettünk 
szert, olyan élményekkel gazdagodtunk, melyeknél értékesebbet keresve sem találhatna ember fia ezen 
univerzumban. Nem más ez, mint a szeretet és a barátság. 

 
 
 
UHRI BÁLINT  / ütő tanszakos növendék 
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Molnár Antal Zeneiskola 
rendezvények és programok dokumentálása 

VIDEOFELVÉTELEK 

2012 10 02 – Kiállítás megnyitó – EKH 
2012 10 03 – A Zene Világnapja Koncert – EKH 
2012 10 25 – Improvizáció - Borbély Mihály – MAZ 
2012 11 16 – IV Országos Hárfaverseny – Díjazottak koncertje – MÜPA 

 2012 11 24 – XII. Budapesti Big Band Találkozó és Fesztivál – FMH 
 2012 11 26 – Erzsébetvárosi Ki Mit Tud – Vonószenekar, Ütősök – EKH 

2012 11 29 – Zongora tanszaki koncert – Opera Zongoraszalon 
2012 12 12 – Dave Goodman előadása – MAZ 
2012 12 19 – Karácsonyi koncert – Baptista Templom 
2013 01 22 – A Magyar Kultúra Napja – EKH 
2013 01 26 – Mester és Tanítványai – Beszélgetés Kiss Tündével 
2013 01 28 – Kovács módszer – Szél Mária videó 
2013 01 31 – Dozvald János kiállítás megnyitó – Suzuki szalon 
2013 02 01 – Róth Ede előadása – MAZ 
2013 02 08 – Felvételizők koncertje – MAZ 
2013 02 26 – Hakan A. Toker – török zongorista koncertje – MAZ 
2013 03 01 – Bábel Klári közös óra – MAZ 
2013 03 06 – Kiss Virág-Dezső Sándor – Mendelssohn Est – Marczibányi tér  
2013 03 10 – Opera Hangszerbemutató – Opera 
2013 03 19 – Kamarazenei verseny – Akkordikus,Ének – MAZ 
2013 03 22 – Kamarazenei verseny – GÁLA – EKH 
2013 03 26 – Herényi Barnabás önálló koncertje – MAZ 
2013 04 12 – Budapesti Nagybőgő Fesztivál – EKH 
2013 04 13 – RegősSzabolcs50 – EKH 
2013 04 18 – XII. Országos Alba Regia – Kamarazenei verseny 
2013 04 24 – Iskolanap – Hangszerbemutató – EKH 
2013 04 26 – Éneklő Ifjúság – Fasori Református Templom 
2013 05 17 – Kicsinyek koncertje – MAZ 
2013 05 27 – Puporka Jenő – Mester diplomakoncertje – EKH 
2013 05 18 – Pünkösdi Zenei Napok – Prónay Kastély 
2013 05 31 – Magánének vizsga – EKH 
2013 06 03 – Pedagógus Nap – ELTE PPK 
2013 06 08 – Hárfa B-s vizsga részlet – Papfalvy pedálos hárfa – MAZ 

 2013 06 17 – Évzáró ünnepség – Madách Színház 
2013 06 21 – Kamarazenélés a kultúra utcájában – Kazinczy utcai zsinagóga bejárata 
2013 06 29 – Szabó Anna – Önkormányzati rendezvény – Kertavató – Rottenbiller 53 
HANGFELVÉTELEK 

2012 10 02 – Kiállítás megnyitó – EKH 
2012 10 03 – A Zene Világnapja Koncert – EKH 
2012 11 16 – IV Országos Hárfaverseny - Díjazottak koncertje – MÜPA 
2012 11 29 – Zongora tanszaki koncert – Opera Zongoraszalon 
2012 12 19 – Karácsonyi koncert – Baptista Templom 
2013 01 22 – A Magyar Kultúra Napja – EKH 
2013 02 01 – Róth Ede gitáros kurzusa – MAZ 
2013 02 26 – Hakan A. Toker – török zongorista koncertje – MAZ 
2013 03 06 – Kiss Virág-Dezső Sándor – Mendelssohn Est – Marczibányi tér MH  
2013 03 19 – Kamarazenei verseny – Akkordikus,Ének – MAZ 
2013 03 22 – Kamarazenei verseny – GÁLA – EKH 
2013 03 26 – Herényi Barnabás önálló koncertje – MAZ 
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2013 04 12 – Budapesti Nagybőgő Fesztivál – EKH 
2013 04 13 – RegősSzabolcs50 – EKH 
2013 04 24 – Iskolanap – Hangszerbemutató – EKH 
2013 04 26 – Éneklő Ifjúság – Fasori Református Templom 
2013 05 17 – Kicsinyek koncertje – MAZ 
2013 05 27 – Puporka Jenő – Mester diplomakoncertje – EKH 
2013 05 31 – Magánének vizsga – EKH 
2013 06 03 – Pedagógus Nap – ELTE PPK 
2013 06 08 – Hárfa B-s vizsga részlet – Papfalvy pedálos hárfa – MAZ 

 2013 06 17 – Évzáró ünnepség – Madách Színház 
2013 06 29 – Szabó Anna – Önkormányzati rendezvény – Kertavató – Rottenbiller 53 
2013 07 13 – 23 – Franciaország – Ifjúsági program 
FOTÓK, KÉPFELVÉTELEK 

2012 09 25 – Örkény István emléktábla avatás – Damjanich utca 39 
2012 09 28 – Tanári fotók – MAZ 
2012 10 02 – Kiállítás megnyitó – EKH 
2012 10 03 – A Zene Világnapja Koncert – EKH 
2012 11 16 – IV. Országos Hárfaverseny – Díjazottak koncertje – MÜPA 

 2012 11 24 – XII. Budapesti Bigband Találkozó és Fesztivál – FMH 
2012 11 29 – Zongora tanszaki koncert – Opera Zongoraszalon 
2012 12 12 – Dave Goodman előadása – MAZ 
2012 12 16 - Hárfás karácsonyi koncert - MAZ - TZS 
2012 12 16 – Télváró programsorozat – Énektanszak – Kazinczy utca – EKH 
2012 12 19 – Karácsonyi koncert – Baptista Templom 
2013 01 22 – A Magyar Kultúra Napja – EKH 
2013 02 01 – Róth Ede gitáros kurzusa – MAZ 
2013 02 08 – Felvételizők koncertje – MAZ 
2013 02 26 – Hakan A. Toker – török zongorista koncertje – MAZ 
2013 02 26 – Száz év száz iskola – zenei vetélkedő – MAZ 
2013 03 19 – Kamarazenei verseny – Akkordikus,Ének – MAZ 
2013 03 19 – Kamarazenei verseny – Fúvós – EKH 
2013 03 20 – Kamarazenei verseny – Vonós – EKH 
2013 03 21 – Kamarazenei verseny – Zongora – EKH 
2013 03 22 – Kamarazenei verseny – GÁLA – EKH 
2013 03 26 – Herényi Barnabás önálló koncertje – MAZ 
2013 04 12 – Budapesti Nagybőgő Fesztivál – EKH 
2013 04 13 – Regős Szabolcs 50 – DA – EKH 
2013 04 13 – Regős Szabolcs 50 – DJ – EKH 
2013 04 24 – Iskolanap – Hangszerbemutató – EKH 
2013 04 26 – Éneklő Ifjúság – Fasori Református Templom 
2013 05 17 – Kicsinyek koncertje – MAZ 
2013 05 18 – Pünkösdi Zenei Napok – Alsópetény 
2013 05 31 – Magánének vizsga – EKH 
2013 06 03 – Pedagógus Nap – ELTE PPK 
2013 06 08 – Hárfa B-s vizsga részlet – Papfalvy pedálos hárfa – MAZ 

 2013 06 17 – Évzáró ünnepség – Madách Színház 
2013 06 20 – Tanári kirándulás – Szilvásvárad 
2013 06 29 – Szabó Anna – Önkormányzati rendezvény – Kertavató – Rottenbiller 53 
2013 07 08 – 14 – Zenetábor – Ruzina 
2013 07 13 – 23 – Franciaország – Ifjúsági program 
2013        – Oktatási fotók– Tanári díjak 

2013-07-25 DOZVALD ÁKOS 
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