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A tanév munkáját meghatározó
dokumentumok
1.

Az intézmény:

Alapító Okirata
Pedagógiai Programja
Minőségirányítási programja
Tanszaki munkatervei

2.

Szervezeti és Működési Szabályzat

3.

Házirend

4.

Oktatási Minisztérium versenykiírásai

5.

A 24/2009. (V. 25. ) OKM rendelet a 2009/2010. tanév rendjéről.

A tanév feladatai
A 2009/2010-es tanév egyik legfontosabb célkiűzése az, hogy a különböző szakmai
versenyeken, országos és regionális találkozókon növendékeink sikeresen és
eredményesen vegyenek részt.
2010-ben intézményünk lesz a rendezője a IX. országos orgonaversenynek, mely a
szakma figyelmét erre az időre iskolánkra és természetesen a városunkra fókuszálja.
A néptánc oktatásban résztvevők számát új telephelyek indításával és annak
minősítésével bővíteni szeretnénk.
A szakmai oktatás és az intézményi rendezvényeken túl ebben a tanévben
fokozottabban és intenzívebben vállalunk részt a helyi közművelődési feladatokban,
a társintézményi rendezvények programjainak színesítésében.
A kétévenként megrendezésre kerülő SIMÜM / Salgótarjáni Ifjúsági Művészeti
Napok / keretében iskolánk valamennyi helyi oktatási intézménybe eljut
hangversenyeivel, műsoraival és kiállításaival.
A szülői munkaközösséget újjá kell szerveznünk, és annak programját, feladatait és
munkarendjét októberben fogjuk közösen kialakítani.
A várhatóan februártól jelentősen emelkedő térítési díjak negatív hatásait a szülőkkel
együttműködve próbáljuk meg kivédeni, új utakat, elfogadható megoldásokat
keresni.
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ESZKÖZÖK LELTÁROZÁSA
Zeneművészeti ág eszközleltára
Időpont: 2009. december hónapban, a leltározásért felelős: a munkaközösség-vezetők
– a zenei tanszakvezető és a gazdaságvezető.
Képző-és iparművészeti ág, tánc és színjáték művészeti ág eszközleltára
Időpont: 2009. december hónapban, A leltározásért felelős: a munkaközösségvezetők – a képzőművészeti tanszakvezető és a gazdaságvezető.
SZAKMAI, TANÜGYIGAZGATÁSI, ELLENŐRZÉSI FELADATOK
• Statisztikai jelentés, Határidő: 2009. október, Felelős: Kapi Gyula
igazgatóhelyettes
• Pedagógiai ellenőrzés, Óralátogatás, Időpont: folyamatos
Cél: A pedagógusok munkájának segítése, szakmai munkájuk folyamatos
figyelemmel kisérése. A pedagógiai programban leírtak megvalósítása.
Felelős: az igazgatóhelyettesek
• Gazdálkodási ellenőrzés
Időpont: 2009. október - különös tekintettel a korábbi ellenőrzésekre
Cél: Tárgyi eszközgazdálkodás, létszám és bérgazdálkodás, készlet és
energiagazdálkodás, a működési bevételek ellenőrzése az éves költségvetés
alapján.
Felelős: Tóth Tibor igazgató és Kozma Aniko gazdasági vezető,
Határidő: 2009. október 31.
• Ügyviteli ellenőrzés:
Cél: Tanügyi nyilvántartások – beírási napló, foglalkozási napló, törzslap –
elkészítésének ellenőrzése. Határidő: 2009. október 31. Cél: Naplók ellenőrzése
minden hó 5-ig
Felelős: Kapi Gyula igazgatóhelyettes
• Törvényességi ellenőrzés:
Időpont: folyamatos, Cél: A belső szabályzatok összhangjának vizsgálata
Felelős: Tóth Tibor igazgató, Kozma Anikó gazdasági vezető
• Munkajogi ellenőrzés
Időpont: 2009. szeptember, Cél: A dolgozók alkalmazásának, besorolásának
ellenőrzése, adatok rögzítése a Közoktatási Információs Rendszerben
Felelős: az igazgató, Határidő: 2009. szeptember 30.
• Tanügy igazgatási ellenőrzés
A 2009/2010. tanév I. félévi ellenőrzése: Felelős: Kapi Gyula
- Óraszám, létszámegyeztetés: 2009. szeptember 30.
- Az órarend ellenőrzése:
2009. szeptember 30.
- Az órarend leadása:
2009. szeptember 30.
- Tanmenetek leadásának határideje:
2009. szeptember 20.
- Naplók leadása, ellenőrzése: minden hónap utolsó munkanapja
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2009/2010. tanév II. félévi ellenőrzése: Felelős: Kapi Gyula
- Óraszám, létszámegyeztetés: 2010. február 1.
- Az órarend ellenőrzése:
2010. február 1.
- Összesítők ellenőrzése:
2010. február 1.
- Naplók leadása, ellenőrzése: minden hónap utolsó munkanapja
MUNKAVÉDELMI, TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS
Feladat: tűzvédelmi, munka- és balesetvédelmi oktatás a tanulók számára.
Időpontja: első tanítási óra. Felelős: főtárgy tanárok

ZÁRADÉK
A 2009/2010. évi munkatervet a határozatképes nevelőtestület egyhangú szavazással
elfogadta.
Iktatószám:
Kelt: Salgótarján, 2009. szeptember 7.

P. H.

.................................
igazgató
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Városi programok, részvételi lehetőséggel:
• Városi Tanévnyitó Ünnepély
• Bányász Fesztivál
• Zenei világnap
• Mikulás műsor
• Adventi koncertek
• Karácsonyi hangversenyek
• Újévi hangverseny
• Volt növendékek hangversenye
• SIMÜN 2010
• Tavaszi Fesztivál
• Nagyböjti hangverseny
• Húsvéti koncert
• Dixiland Találkozó
• Tóparty Fesztivál
• Pünkösdi hangverseny
• Művészeti gála
• Városi Tanévzáró Ünnepély
• Szent Iván éji zene
• Nyári Zenés Fesztivál / Fő tér, Salgói vár, templomok /
Oktatási intézményekkel közös programok:
• Farsang
• Gyermeknap
• Anyák napja
• Pedagógus nap
• Balassi Bálint Megyei Könyvtár rendezvényei
• A T.I.T. rendezvényei
• A Múzeum rendezvényei
• A JAMKK rendezvényei
• A SITI rendezvényei
• Óvodák, iskolák Mikulás rendezvényei
• Szociális intézmények programjai
• Ballagások
• Érettségizők Búcsúhangversenye
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A számos feladat teljesítése nemcsak cél, hanem lehetőség arra, hogy Salgótarján fontos és
meghatározó intézményeként bizonyosságot adjunk munkánkról, közvetítve értékeinket a
fiatalok és a felnőtt lakosság felé.

Tárgyi feltételek
Az OKM pályázatán elnyert közel 6. m Ft.- lehetőséget adhat az iskola taneszköz
ellátottságának javítására, új eszközök és hangszerek beszerzésére.
A 2009/10-es tanév elején két új telephelyen szeretnénk beindítani a néptánc oktatást, ezért
szeptemberben ezeken a helyeken meg kell teremteni az oktatáshoz szükséges tárgyi
feltételeket /tükrök/.
A hangversenytermünk jobb kihasználtsága és a bevételek növelése érdekében bővíteni
kívánjuk a színpadunkat oly mértékben, hogy az alkalmassá válhasson kamarazenekarok és
nagyobb kórusok fogadására is.
A szolfézs-zeneelmélet tanszakon lehetővé tettük az internet használatot, ezzel
nagymértékben hozzájárultunk a korszerű oktatási technikák alkalmazásához.
A 2009/2010-es a tanévben az országos szakmai versenyek és találkozók sikeres
előkészítését, valamint az azokon való eredményes részvétel megteremtését tartjuk egyik
legfontosabb célkitűzésünknek.
A képző-és iparművészet tanszakon jelentkező anyag és eszköz hiányt szintén a pályázati
összegből kívánjuk megoldani.

Személyi feltételek
A 2009/10-es tanévben több szakon is sikerült fiatal művésztanárokat Salgótarjánba
szerződtetni.
Új tanáraink:
fuvola szakon:

Somogyi Júlia

zongora szakon:

Farkas Diána, Sóvári Katalin/2009. december 1-től/

tuba szakon:

Kövesdi Krisztián

basszus gitár szakon:

Torják Dávid

Nyugdíjas tanárokat az alábbi szakokon foglalkoztatunk:
zongora szakon:

Torják Vilmosné

hegedű szakon:

Becze Lajosné

hárfa szakon:

Dr. Bélyei Lajosné

oboa szakon:

Kazinczy Andrásné
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A gitár szakon ez évben sem sikerült megfelelő végzettséggel rendelkező tanárt
szerződtetnünk.
Az ütő szakon Hammerné Pető Martina tanárnő szülési szabadságra ment, előreláthatólag
két évre.
A gazdasági irodán Kláben Gézáné nyugdíjba vonult, munkáját Tóth Dávid, jelenleg a
Pénzügyi és Számviteli Főiskola utolsó éves hallgatója vette át.

A 2009/2010. Tanév kezdésének legfontosabb időpontjai
2009.

Augusztus 31.

-

Alakuló Tantestületi Értekezlet

Szeptember 7.

-

Tanévnyitó Tanári Értekezlet

Szeptember 3-4.

-

Pótfelvételi, pótbeírás

Szeptember 07.

-

Tanévnyitó Ünnepély és órabeosztás

Szeptember 8-tól órarendszerinti tanítás.

Tanítási szünetek
Őszi szünet:

2009. október 26- 30.

A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap
november 2. (hétfő).
Téli szünet:

2009. december 23-31.

Szünet előtti utolsó tanítási nap 2009. december 22. (kedd) a szünet utáni első tanítási
nap 2010. január 04. (hétfő.)
Tavaszi szünet:

2010. április 2-6.

A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (csütörtök) a szünet utáni első tanítási nap
április 7. (szerda).
Tanításmentes munkanap:

zenei világnap, első félévi és második félévi osztályozó
konferencia napja.

Térítési díjak befizetési határideje:
I. félév

2009. szeptember 25.

Térítési és tandíjkedvezmények kérelemének beadási határideje: 2009. szeptember 30.
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II. félév

2010. február 15.

Térítési és tandíjkedvezmények kérelemének beadási határideje: február 22.
A szorgalmi időszak első féléve 2010. január 15-ig tart. Az intézmény 2010. január 22ig értesíti a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi
eredményekről.

Beszámolók vizsgák
Első félév
Szolfézs, elmélet, csoportos:
2010. január 11-15.-ig.
Hangszeres, egyéni:
2010. január 11-15.-ig
I. félévi osztályozó értekezlet:
2010. január 18. hétfő 9.00 óra
Második félév
Szolfézs, elmélet, csoportos:
2010. május 25-től június 11.-ig
Hangszeres, egyéni:
2010. május 25.-től június 11.-ig
II. félévi osztályozó értekezlet:
2010. június 14. hétfő 9.00 óra
Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás
2010. június 16. szerda 17.30.
Felvételi és beiratkozás új és régi tanulók részére:
2010. június 18. csütörtök
Tanévzáró Tanári Konferencia:
2010. június 18. péntek 14 óra
Nyári szabadságolás:
2010. június 21.-től.
A 2010/2011-es tanév alakuló összejövetele:
2010. augusztus 23. hétfő 10 óra
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A Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2009/2010. évi Rendezvény-naptára

2009.
Szeptember
szeptember 3-4.

-

Tehetségkutatás, felvételi, beiratkozás
Szolfézs tanszak

szeptember 7-ig

-

Szolfézs órabeosztás elkészítése

szeptember 7.

-

Tanévnyitó-órabeosztás

szeptember

-

Népzenei Találkozó., Rokolya Énekegyüttes
Kecskemét

október 20. 15 óra

-

október 20

-

Vonós B tagozatos meghallgatás
(1hangsor 2 etűd)
XI. Országos oboa-és fagott verseny válogatója –Eger

november

-

Észak-Magyarországi Trombitás Találkozó

november

-

„Hallottad-e hírét” Regionális népdalverseny - Fülek

november 17. 19.

-

Vonós B tagozatos hangverseny

november 17. 19.

-

Fafúvós B tagozatos hangverseny

november 17. 19.

-

Zongora tanszak B tagozatos hangverseny

november 26. 17 óra

-

Vonós A tagozatos hangverseny

november 27.

-

Rézfúvós tanszaki hangverseny

december 2. 17 óra

-

Fafúvós Mikulás hangverseny

december 10. 17 óra

-

Vonós Adventi hangverseny

december 14. 15. 16. 17. 18.

-

Tanáronkénti karácsonyi hangversenyek

Október

November

December
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december 18.

-

„Mélyrézfúvósok és barátaik” –karácsonyi hangverseny

december

-

Magánének-jazz basszusgitár-ütő tanszaki hangverseny

2010.
Január
január

-

Rézfúvós tanszak –félévzáró vetélkedő

január 14-15.

-

Zongora-orgona-hárfa tanszak –félévi vizsgák

január 25-29.

-

Vonós tanszak félévi meghallgatás osztályonként

január 26.

-

Mélyvonós meghallgatás

január 29.

-

Vonós tanszak B tagozatosok és felvételizők
meghallgatása

január 29-február 2.

-

Nyíregyházi Országos Zongoraverseny ceglédi
Válogatója

január

-

Népzene tanszak tanszaki hangverseny

január vége

-

Szolfézs tanszak –félévi értékelés –órarend keretében

február 16.

-

Vonós tanszak – Évfordulós hangverseny

február

-

Vonós tanszak – Felvételizők hangversenye

február

-

Népzene tanszak –Megyei Népdalverseny

február

-

Rézfúvós tanszak B tagozatos hangverseny

február

-

Rézfúvós tanszak –Kürt Területi Válogató

február

-

Szolfézs tanszak – Szakiskolai szolfézs felvételik

Február
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Március
március

-

Népzene tanszak – Országos Népdalverseny –
Néprajzi Múzeum /továbbjutás esetén/

március 8-12.

-

SIMŰN –Minden tanszakot érintő rendezvény

március 10.

-

Megyei Zongorástalálkozó

március 22-24.

-

Országos Zongoraverseny – Nyíregyháza

április

-

Szolfézs tanszak –évfolyamonkénti szolfézsvetélkedő

április 16-18.

-

Országos Orgonaverseny

április 22.

-

Évfordulós hangverseny

április 23-24.

-

Bartók Béla hegedűduó-verseny

április

-

Vonósok házi versenye

április

-

Rajeczky Benjámin Megyei Népdalverseny – Pásztó

április –május

-

Balassagyarmati énekes találkozó

-

Szolfézs tanszak – Zeneirodalmi vetélkedő,
Lapról olvasási vetélkedő,
Év végi értékelés

Április

Május
május

május 10-15.

-

Zongora-orgona-hárfa tanszak –Év végi meghallgatások

május

-

Hegedűsök megyei versenye /Valószínűleg
Balassagyarmaton/

május vége június eleje -

Vonós tanszak –Vizsga hangversenyek tanáronként,
alapvizsga 6. osztályosoknak.

május

-

Népzene Tanszak – Tanszaki hangverseny

május

-

Fafúvós tanszak – vizsgahangversenyek
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május vége

-

Rézfúvós tanszak vizsgahangversenye

június 10.

-

Művészeti Gála

június

-

Tanszaki vizsgahangversenyek

Június

Ezeken az időpontokon és rendezvényeken túl a versenyeket megelőző meghallgatások és
hangversenyek várhatók a versenyfelhívásokhoz alkalmazkodva.
Képző-és iparművészeti tanszak
Szeptember-június

-

A kiírások szerint rajzversenyeken, rajzpályázatokon
való részvétel, kiállítások telephelyeinken és a város
egyéb közintézményeiben, iskolagalériáiban.

Salgótarján, 2009. szeptember 7.

Tóth Tibor
igazgató
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Zongora-orgona-hárfa tanszaki beszámoló
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1

1
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2

1

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

2

-

1

2

-

-

-

1

1

3
-
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1

13
6

-

3

3

3

-

2

1

-

-

1

-

-

-

-

-

1

2

5

3

1

1

-

8

1
10

1
5
30

1
4
14

1
4
14

1
5

1
1
7

1
2
4

10
.

Kötelező

Ek
2.

Ebből B

Dr. Bélyei
Lajosné - hárfa
Diósi Tamás –
orgona
Diósi Tamás –
zongora
Farkas Diána
Kovács László
Matuz Csilla –
orgona
Matuz Csilla zongora
Torják Vilmosné
Szabó Istvánné
Összesen:

Ek
1.

11

2

-

-

-

-

2

-

-

10

-

2

1

1

1

20
21

2

4
4

-

-

-

-

2

-

3

1

-

-

-

14

3

4

2
3

1
2

6
25
109

1
8

4
5
28

2
6

3
6

összesen

A tanszak
tanárai

Érettségiző növendék: 2 fő
Tanszakunkra a 2009-2010-es tanévre 109 növendék íratkozott be.
A tanszakon új kolléga is megkezdi a munkát Farkas Diána személyében, majd várhatóan decembertől
Sóvári Katalin is.
A tanszakon folyó munka elsődleges célja, hogy növendékeink megszeressék a zenét, a választott
hangszerüket, és hogy képességeik szerint a legjobb szintre juthassanak a hangszerjáték terén. Ezek a
képességek-készségek minden gyermeknél más-más teljesítményhez elegendőek, és tekintve, hogy a
hangszeres órák egyéni foglalkozás keretében folynak, van arra lehetőség, hogy mindenkivel a saját
képességei és persze szorgalma szerint dolgozzunk és haladjunk. Nem könnyű feladat elérnünk, hogy
növendékeink felkészülten érkezzenek az órákra, legtöbbjük igen sokfélével foglalkozik még a
zenetanuláson túl és persze a szorgalom hiánya is nehezíti a haladást. Egyre nehezebb folyamatosan úgy
motiválni a gyerekeket, hogy szabad óráikban ne a szórakozást, hanem a gyakorlást válasszák. Nagyon
fontos segítség a szülőkkel való jó, napi rendszerességű kapcsolat.
Igyekszünk a tananyagon belül olyan műveket választani, amelyekhez több kedvet éreznek,
próbáljuk kis négykezesekkel színesíteni a tanulást. Igyekszünk szereplési lehetőségeket biztosítani
számukra, ezzel is serkentve őket az otthoni munkára.
Az átlagosnál jobb képességű gyerekek számára az idei év bővelkedik eseményekben: Megyei Váczi
Gyula Zongorástalálkozó iskolánk rendezésében, a SIMÜN rendezvényein való részvétel, Nyíregyházán
Országos Zongoraverseny márciusban, áprilisban – szintén intézményünk rendezésében – Országos
Zeneiskolai Orgonaverseny.
Szeretnénk minél több növendékkel képviselni a tanszakot ezeken a rendezvényeken.
Terveink szerint a Zongorástalálkozóra 12-13 növendéket, az Országos Zongoraverseny területi válogatójára
3-4 főt, az Orgonaversenyre 2 főt szeretnénk felkészíteni.
Megpróbálunk hatékonyan részt venni a SIMŰN rendezvénysorozatában is, bár ez kissé kellemetlen,
tekintve, hogy a gyerekeknek zongora hiányában a város iskoláiban szintetizátoron kell fellépniük, ami
számukra szokatlan, idegen.
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Éves munkarendünk:
2009. nov. 17-19.

Tanszakunk által szervezett iskolai „B” tagozatos
hangverseny.
Felelős: Szabó Istvánné

2009. dec. 14,15,16,17,18.
2010. január 14-15.
2010. jan. 29-febr. 2.
2010. március 8-12.
2010. március 10.

Tanáronkénti karácsonyi hangversenyek
Félévi vizsgák a nagyteremben
A Nyíregyházi Országos Zongoraverseny ceglédi válogatója
SIMŰN rendezvényei
Megyei Zongorástalálkozó
Felelős: Szabó Istvánné, zongora tanszak
Országos Zongoraverseny Nyíregyházán
Országos Orgonaverseny
felelős: Diósi Tamás, Matuz Csilla, Szabó Istvánné

2010. március 22-24.
2010. április 16-18.
2010. április 22.
2010. május 10-15.

Évfordulós hangverseny
Felelős: Farkas Diána
Év végi tanszaki hangversenyek
felelős: szaktanárok

Ezeken az időpontokon és rendezvényeken túl versenyeket megelőző meghallgatásokat, hangversenyeket
tartunk – igény szerint.
Kéréseink:
- A főtárgyas termek hangszereinek rendszeres hangolása (6 zongora)
- A nagytermi zongora hangolása az októberi Zenei Világnapi Hangversenyre, esetleges ellenőrzés a Btagozatos hangverseny és a karácsonyi hangversenyek előtt.
- A Megyei Zongorástalálkozó előtt és után a nagytermi zongora hangolása, a főtárgyas termek
hangszereinek ellenőrzése.
- Az orgonaversenyre az orgona hangolása, versenyre való előkészítése, a versenyzők részére kiadott
termek zongoráinak ellenőrzése.
- Ismét szeretnénk kérni a nagyterem állandó hőmérsékletének biztosítását az ott lévő orgona, zongora
állapotának megőrzésére való tekintettel és az ott gyakorló, felkészülő növendékek és tanáraik számára
is fontos, hogy ne „jégveremben”, 16-17 fokban kényszerüljenek dolgozni (ideális lenne 20-23 fok).
- Jó lenne lépéseket tenni hangszigetelés terén! (Már az is segítene, ha a földszinti 14-es népzene termet
szigetelni lehetne!)
- Szükség lenne hárfahúrokra.
- Most még nem látható anyagi vonzatai lesznek az országos válogatónak: nevezési díj, útiköltség és az
esetlegesen továbbjutó növendékek további nevezési díja, útiköltség, szállás-étkezés.
Korrepetíció:
Igyekszünk az idén is a felmerülő igényeknek eleget tenni, remélhetőleg zökkenőmentes lesz a színes
programok lebonyolítása (pl. oboa-fagott-verseny, klarinétverseny, kürtverseny, énekverseny, megyei
hegedűverseny, SIMŰN, kiállításmegnyitók, általános iskolák ünnepi rendezvényein való szereplések, saját
intézményünkön belüli hangversenyek stb. )
Programütközéseket kerülhetünk el, ha a kollégák esetleg a zongorakísérővel együtt egyeztetnek
hangversenyt, vagy szereplési időpontokat, főként a decemberi, májusi időszakban.
Kívánok mindenkinek eredményes, jó munkát és ügyes, tehetséges növendékeket a 2009-2010-es tanévre!
2009. 09.17.
Szabó Istvánné
tanszakvezető
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A vonós tanszak munkaterve
2009/2010
A vonós tanszak tanárai:
1. Fodor Sándor
2. Becze Lajosné
3. Kajzinger Katalin
4. Oraveczné Orsó Erzsébet
5. Tajti Veronika
6. Torják Vilmos
7. Tóth Tibor
8. Péceli Péter
9. Fürjészné Simon Zsuzsanna

II. em. 5.
I. em. 12.
I. em. 10.
II. em. 8.
I. em. 3.
I. em. 13.
I. em. 8.
I. em. 2.
fsz. 2.

hegedű, tanszakvezető
hegedű, kamarazene
hegedű, Csibe zenekar
hegedű
hegedű
hegedű, brácsa, Ifjúsági Szimf. Zenekar
hegedű
cselló, kamarazene, vonós zenekar
nagybőgő

A vonós tanszak tanulói
Hegedű, brácsa:

Fodor Sándor

Ek.
1.

Ek.
2.

1.o.

2.o.

3.o.

4.o.

5.o.

6.o.

7.o.

1

1

6

3

2

1

1

1

1

1+
1B

2

2B

1

2+
1B

1

1

Becze Lajosné
Kajzinger Katalin

1

2

6

6

2

Oraveczné Orsó
Erzsébet

2

2

2

1

1

1

1

1+
1B

Tajti Veronika
Torják Vilmos

1
2

1

Tóth Tibor
Összesen

1+
1B

1

8.o.

9.o.

10.
o

1B

18
2

6

15

3

4

6

10

9
22

1
1

10
1

1+
1B

6
9

2
6

Össz

2

10

3

8

7

5

1

2

1

1

3

76

Cselló
Péceli Péter
Nagybőgő:
Fürjészné Simon
Zsuzsanna

1+
2B

1

3

1

18

1

6

Összesen:
9

10

22

13

11

6

8

B tagozatos növendékek:
Fodor Sándor növendéke:

Póta Bianka 9. o.
15

7

6

2

3

3

100

Becze Lajosné növendékei:
Kajzinger Katalin növendéke:
Tajti Veronika növendéke:
Torják Vilmos növendékei:
Péceli Péter növendékei:

Oláh Patrik 4.o.
Oláh Ádám 6.o.
Oláh Krisztián 6.o.
Fésűs Nóra 5.o.
Pünkösdi Sára 6.o. (felvételizős)
Csonka Fruzsina 5.o.
Berki Ivett 7.o.
Vasas Bálint 4.o.
Molnár Gábor Bálint 6.o.

Felvételizős növendék: Pünkösdi Sára, felkészítő tanára Tajti Veronika

A 2009/10-es tanév programjai:
Október 20. kedd 15 órától

B tagozatos meghallgatás
(1 hangsor, 2 etüd)

November 17. és 19.

Iskolai B tagozatos hangverseny

November 26. csütörtök 17 órától:

A tagozatos hangverseny

December 10. csütörtök 17 óra

Adventi vonós hangverseny

Január 25-29-ig:

Félévi meghallgatás osztályonként

Január 26. kedd 15-17-ig

mélyvonós meghallgatás

Január 29. péntek

B tagozatosok és a felvételizős meghallgatása

Február

Felvételizősök hangversenye

Február 16. kedd

Évfordulós hangverseny

Márc. 8-12.

SIMŰN

Április 23-24.

Bartók Béla hegedűduó-verseny

Április

Vonósok házi versenye

Május

Hegedűsök megyei versenye
(valószínűleg Balassagyarmaton)

Május vége-június eleje

Vizsgahangversenyek tanáronként;
alapvizsga 6. osztályosoknak.

Június 10.

Művészeti Gála

A hangszerleltár egyeztetésének határideje: szeptember 30.
Kérem a határidő pontos betartását!
Ebben az évben is van felvételizős növendékünk.
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Tavasszal házi versenyt rendezünk a teljes vonós tanszakon.
A hegedűs növendékek számára megyei verseny lesz.
Mindkét alkalom jó lehetőség tehetséges növendékeink bemutatkozására.
A felkészüléshez és felkészítéshez sok sikert kívánok!
Az alapfokú zeneoktatás célrendszerét, általános fejlesztési követelményeit és feladatait az MTKM 1998ban kiadott „Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja” (zöld könyv) határozza
meg.
Ennek szellemében alakítottuk ki az éves programunkat is. Kiemelt feladatként kezeljük a
tehetséggondozást
és
a
hátrányos
helyzetűekkel
való
foglalkozást.
A és B tagozaton is biztosítjuk tanulóink számára a fellépési lehetőséget, a hangversenyeken való
közreműködést. Nagy hangsúlyt fektetünk a társas muzsikálásra, így a kamaracsoportokra és a zenekari
munkára.
Élmény és öröm, mikor ügyesebb növendékeink velünk együtt muzsikálnak a Salgótarjáni
Szimfonikus Zenekarban.
Eredményes munkánk egyik feltétele a jó hangszer. Elengedhetetlen a használhatatlan hangszerek
cseréje. Szükséges a hangszerek folyamatos javítása, karbantartása, a hiányzó tartozékok (jó minőségű
húrok, vállpárnák, álltartók, finomhangolók, húrtartók, metronom stb.) beszerzése.
Kérjük egy zárható hely kialakítsát, ahol meglévő hangszereinket biztonságosan lehetne tárolni.
Felhívnám a kollégák figyelmét a tervezés fontosságára, mind az egyéni oktatásban, mind a zenekari
munkában.
Kívánom, hogy a kollégák lelkiismeretes, jó szakmai munkája révén öröm legyen a gyermekek
számára a zenetanulás.
Eredményes és sikeres tanévet kívánok!
Salgótarján, 2009. 09. 08.

Fodor Sándor
tanszakvezető
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A fafúvós tanszak munkaterve
a 2009/2010-es tanévre

A tanszakon tanító tanárok:

Somogyi Júlia

e.k.1.

Kazinczi Andrásné

fuvola

furulya

oboa

1

1

1

3

1

e.k.2.

Becze Lajos
furulya

Horváth István

klarinét

furulya

1

6

5

4

7

1

4

1

1.o

6

2

1

2.o

10

1

3

3.o

2

2

1

4.o

2

2

3

fagott

5.o
6.o
7.o

1
1

1

1

1

8.o

1

Össz:
77

22

11

22

22

A fafúvós tanszak létszáma: 77 növendék
B tagozatos növendékek: 2 növendék: Széky Flóra oboa (Kazincziné)
Dudás Ágnes klarinét (Becze Lajos)
szaxofon kötelező: 1-1 növendék (Becze Lajos)
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Furulya,

Nyári események:
Az intézmény Ifjúsági Szimfonikus Zenekarának nyári táborában tanszakunkról a következő
növendékek vettek részt:
Földesi András - fagott, Földesi Tamás - klarinét, Szuhán Zsófia - klarinét
Táborvezető: Torják Vilmos.
Táborzárás után koncertet adtak a Megyei Művelődési központ előtti téren.
A Szentivánéji koncerten szerepeltek:
Széky Flóra-oboa, Földesi Tamás, Kis Anna, Szuhán Zsófia - klarinét,
Földesi András, Lukács Máté - fagottos növendékek.
A Templomi hangversenysorozaton szerepelt: Széky Flóra.
A salgói várban szerepelt: Széky Flóra.
A Városi Tanévnyitó Ünnepélyen a Koncertfúvós-és Ifjúsági Szimfonikus
Zenekarban szerepeltek:
Bratek Fanni, Györe Sándor, Széky Flóra - oboa,
Földesi Tamás - klarinét,
Földesi András, Gordos Péter, Lukács Máté - fagott
Szóló darabot játszott: Széky Flóra.

Az első fafúvós megbeszélést 2009. augusztus 31-én tartottuk.
2009. október 20-án Egerben rendezik a XI. Országos oboa-és fagottverseny
válogatóját. 3 növendéket viszünk:
Széky Flóra - oboa, Földesi András és Fülöp Eszter - fagott.
2009. november 17-én és 19-én lesznek a B tagozatos hangversenyek, ahol a
B tagozatos és a versenyre készülő növendékeinknek lesz alkalmuk szerepelni.
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2009. december 2-án 17 órától tartjuk a szokásos Fafúvós Mikulás hangversenyt.
Az I. félévi meghallgatást 2010. január második hetére tervezzük.
2010. március 8-12-ig lesz a SIMÜN, melyen minél több fafúvós növendéket szeretnénk
szerepeltetni.
2010. május második hetétől megkezdjük a vizsgahangversenyeket.
Tárgyi feltételek:
a fafúvós tanszaknak ebben a tanévben szüksége lenne a következőkre:
30 darab oboanád:

2600Ft/db

30 darab fagott nád: 2500Ft/db
8 doboz klarinétnád: 5000Ft/doboz
Hangszerfelújítás:
2 oboa : kb. 40000Ft
1 klarinét :

70000Ft

4 fuvola :

100000Ft

1 fagott :

120000Ft

A szakmai versenyekre még nem írták ki a nevezési díjakat, egyelőre csak az
egri válogatóra kell két autó útiköltségét elszámolni és a továbbjutástól függően
lesznek költségeink.
Érettségiző növendékünk: Lukács Máté – fagott
Ebben a tanévben kezdte el pedagógusi munkáját volt növendékünk Somogyi Júlia fuvola
szakos kolléganőnk. Kívánjuk neki, hogy sok öröme teljen a tanításban!
Terveink megvalósításához sok örömöt, kitartást és jó egészséget kívánok minden
kollégámnak!
Tisztelettel:
Horváth István
Salgótarján, 2009. 09.21.

tanszakvezető
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Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Rézfúvós Tanszakának
munkaterve a 2009-2010-es tanévre
Előreláthatólag ismét egy esemény teli tanév vár tanszakunkra.
Nagy örömünkre szolgál, hogy tanszakunk tanári létszáma volt növendékünkkel, Kövesdi
Krisztiánnal négy főre bővült, így iskolánkban a rézfúvós tanszakon a szakos ellátottság száz
százalékos lett.
Reméljük általa és növendékei révén új lendületet kap fúvós zenekarunk, és az eddig kissé
hiányos középszólamok /tenor, bariton/ megerősödnek.
Tanszakunk létszáma jelenleg 55 fő, de ez még momentán nem végleges, közülük öten „B”
tagozatosak. Tanszakunkon immár két kamara csoport működik egy kürt trió Bartus Emese
és egy rézfúvós Kvartett Kapi Gyula irányításával.
Tanszakunk jelenlegi létszáma:
Ek.1. Ek.2. 1.
4
4

2.
1

3.
2

4.
-

5.
-

6.
-

7.
-

8.
-

9.
-

10. H.köt.
11

1

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

5

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

17

2

1

2

2

4

-

4

1

1

-

-

-
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Bartus
Emese
2
Kapi
Gyula
Kövesdi 15
Krisztián
4
Szabó
István

55
A táblázatból kiderül, hogy hangszeres alapvizsgát várhatóan 6 növendékünk tesz,
érettségiző növendékünk az idén nincs.
Országos versenyt ebben a tanévben a kürt szakon rendeznek 2010. március 12-14 között
Kisújszálláson. A területi válogatón előreláthatólag egy növendékünk indul. Várható
költségek az útiköltség /kb.10.000/ illetve sikeres válogató esetén a nevezési és a részvételi
díj, aminek összege jelenleg még nem ismert, felelős Bartus Emese.
Az Észak-Magyarországi Trombitás Találkozónak ebben az évben Felsőzsolca ad otthont,
valamikor novemberben. Várható költség az útiköltség /kb.10.000/, felelős Szabó István.
Első közös tanszaki hangversenyünket, ahol a kezdők kivételével minden rézfúvós
növendékünk szerepelhet november 27-re tervezzük, felelős Kövesdi Krisztián. A
mélyrézfúvósok és barátaik karácsonyi hangversenyét december 18-án szeretnénk
megrendezni, felelős Kapi Gyula. Hagyományos félévzáró tanszaki vetélkedőnket január 1115 között tartjuk, felelős Szabó István, várható költség kb. 10.000 FT. Rézfúvós „B”
tagozatos hangversenyünket valamikor februárban rendezzük, közvetlenül a kürt területi
válogató előtt, felelős Bartus Emese. Az évet mindannyiunk tanszaka vizsgahangversennyel
zárja, felelősök a szaktanárok.
21

És végül kéréseink. Ismerve az iskola jelenlegi anyagi helyzetét csak a minimális igényeket
vázolom. Szükségünk lenne 1 tanuló tubára /kb.600.000/ 1 kvartventiles harsonára
/kb150.000/, 1 trombitára /kb.300.000/, valamint kiegészítőkre, olaj, cúgzsír, fúvósok,
hangológép, metronóm, hangszertok /kb.160.000/. A második emeleti termek
szellőztetésének megoldása évek óta visszatérő kérésünk, ami reméljük egyszer megoldódik.
Bízunk abban, hogy tervezett programjaink megvalósulnak, kéréseink pedig teljesülnek.

Salgótarján, 2009. szeptember 18.
Szabó István
tanszakvezető
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A Magánének – Jazz Basszusgitár – Ütő Tanszak
2009 –2010- es évi Munkaterve
Magánének Tanszak

Tanszakunkon 2 szakképzett tanár tanít: Tanszakvezető – T. Lengyel Judit
Szaktanár: Simon Katalin
T. Lengyel Juditnak 18 növendéke van, ebből 1 „ B „ tagozatos, 3 fő ének kötelezős. Ezen
kívül 1 óra kamarazene és 1 óra kórus.
Simon Katalinnak 22 fő, ebből 1 „ B „ tagozatos és 2 tanuló ének kötelezős.
1 óra kamarazene és 1 óra kórus.
Korrepetíciós tanárok: Matúz Csilla és Farkas Diána
Tervek:
Az elmúlt évhez hasonlóan a kis vegyes kar kérdése még nincs lezárva, továbbra is
szeretnénk megtalálni azokat a lehetőségeket, amivel ez megoldható. Tanáraink ugyan
működtetnek kis kamarakórust saját növendékeikből, de ez csak alkalmi jellegű, évente 2-3
koncerten énekelnek. Ezt bővíteni szeretnénk, ki kell építeni a kapcsolatot más
intézményekkel, felajánlani műsorokat, rendezvényeken való részvételt stb.
Eddig is örömmel tettünk eleget az iskolák, művelődési ház, könyvtár, TIT felkéréseinek.
Nyitni szeretnénk a város felé.
Felvételizőnk idén nincs, de van két B tagozatos diákunk. Sok munka vár tehát ránk.
Az elmúlt évhez hasonlóan, készülünk a balassagyarmati énekes találkozóra és a XI. „ Alba
Regia „ Kamarazene Versenyre.
Terveinkben több fellépés is szerepel, pl.: növendék hangversenyek, adventi, karácsonyi és
egyéb ünnepkörök koncertjei, érettségizők búcsúhangversenye, fél éves közös órák és az év
végi vizsgakoncertek.
Tanszakunkon számos kistérségi diák tanul. Igyekszünk ezt minden szempontból figyelembe
venni, ami sokszor igen nehéz.
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Tanáraink célja a maximális szakmai képzésen túl, az igényes zenei ízlés kialakítása, a közös
éneklés örömének megismertetése. Ez ugyanakkor perspektívát is jelent a kórusok,
kamaraegyüttesek kialakítására is.
Eszközrendszerünk jó, a tavalyi beruházásnak köszönhetően. Ez úton is még egyszer
köszönjük!

Jazz Basszusgitár – Ütő Tanszak

Két szakképzett kolléga képviseli a tanszakot: Ujj Ákos 11 diákkal az ütősöket fél állásban,
Torják Dávid a gitárosokat 22 fővel egész állásban.
Tanáraink szeretnének kamarazene órákat és zenekart is tartani, amennyiben ez lehetséges.
Természetesen növendék hangversenyeken és egyéb szereplésen is szívesen részt vesznek, és
örülnének, ha a város intézményeitől is meghívást kapnának.
A fél éves meghallgatást közös óra formájában szeretnék megtartani, az év végit pedig
vizsga koncert keretében.
Az ütő tanszakon tavaly volt egy nagyobb beruházás, de a jazz-basszusgitár tanszakon ennek
most idén kellene megtörténnie. Ezek közül több (kotta-könyv) egyszeri beruházás, ami egy
nagyobb összeget igényel. Tudjuk, hogy most csak a legfontosabbakra lesz lehetőség.
A Jazz-Basszusgitár Tanszak Eszközigénye
-2 db.gitárerősítő + kábelek
- 1 db. Basszus erősítő + kábelek
- 1 db. Elektromos gitár húr készlet
- 1 db. Nylon húr készlet
- 1 db. Akusztikus gitár tok
- 2 db. Gitár állvány
- 2 db. Hosszabbító – elosztó
- 1 db. Metronóm
- hang lejátszó rendszer
JAVÍTANDÓK
Akusztikus gitár, húr csere, hangoló kulcs csere, bundozás, lakkozás.
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SZAKIRODALOM
-

Chuck Rainey: The Complete Electric Bass Player
Jamey Abersold: A New Approach to jazz improvisation I-III.
Tony Oppenheim: Slap it
Robert Lindmaier: Funky Fingers
L. Goines, R. Ameen: Afro- Cuban Grooves
W. Götze: Solo studien für plektrum und konzert guitarre
J Pass: Guitar chord book
J. Pass: The guitar style
J. Pass: Jazz guitar solos
W.G.Leavitt: A modern method for guitar
Pozsonyi:Jazz gitár iskola
W.G.Leavitt: Melodic rhythmus for guitare
T. Dunlar: New approaches to jazz guitar

Tennivalónk tehát bőséges. Remélem terveinket, ha nem is maradéktalanul, de sikerül
megvalósítani.
Ehhez kívánok a tanszakokon tanító kollégáknak sok kitartást, sikereket, és szeretetteljes
nevelést!
Salgótarján, 2009.09.17.

Tóthné Lengyel Judit
tanszakvezető
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A SZOLFÉZS TANSZAK munkaterve
a 2009/2010-es tanévre
2009. augusztus 27
augusztus 31

Tantestületi alakuló értekezlet - tanszaki megbeszélés
Tantestületi értekezlet - tanszaki megbeszélés

szeptember 3-4 Tehetségkutatás, felvételi, beiratkozás
szept. 7-ig

Szolfézs – órabeosztás elkészítése

szeptember 7

TANÉVNYITÓ - órabeosztás

szept. 8-tól

Tanítás - szorgalmi időszak

2010. január vége

Félévi értékelés : számonkérő órák - órarend keretében

február

Szakiskolai szolfézs felvételik

április

Évfolyamonkénti szolfézs-vetélkedő /1-2-3.évfolyamnak/

május

Zeneirodalmi vetélkedő – Chopin, Schumann, Erkel évf.

május

Laprólolvasó vetélkedő a HAYDN év tiszteletére /B tag./

május

Év végi értékelés : számonkérő órák órarend keretében
Szolfézs – zeneirodalom ALAPVIZSGÁK

Tanszakunk tanári névsora:
Horváth Istvánné -

tanszakvezető………………….fszt./1.terem

Fürjészné Simon Zsuzsa………………………………...fszt./2.terem
Nagy Marianna………………………………………….2.em./2.terem
Farkas Diána…………………………………………….fszt./11.terem
Karácsonyné Kaposi Ida - óraadóként ..………………..Kodály iskola
Valecsikné Tamás Zsuzsanna – óraadóként.……………Kodály iskola
Tanszakunk tanári állománya idén is bővült:
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Egy növendék zeneelmélet oktatását Farkas Diána, új zongora-szolfézs szakos kolléganőnk
látja el.
Karácsonyné Kaposi Ida és Valecsikné Tamás Zsuzsanna Kodály iskolai elfoglaltságaik
mellett óraadóként ebben a tanévben is vállalták az alsós korosztály helyben történő szolfézs
tanítását.
(Csoportbeosztás, összesített órarend mellékelve.)
A 2009/10-es tanévet is szorgalmas tehetségkutatással beiskolázással kezdtük. A
zeneóvodás foglalkozásokat a tavalyi évhez hasonlóan zeneiskolai szolgáltatásként, szakkör
jelleggel oldjuk meg, mellyel megalapozzuk a zeneiskolai tanulmányokat.
A szolfézs főtárgyas növendékeink létszáma: 15
Előképző1.

Horváthné
Nagy M.
Karácsonyné
Valecsikné

Előképző2.

Szolfézs 1.

Szolfézs 2.

6

Szolfézs 3.

1
1

4
2

1

Össz.

15

7
1
4
3

ÉVES PROGRAMTERV:
Az előképzős növendékek nyílt foglalkozás keretében mutathatják be tudásukat szüleik előtt.
Szolfézs vetélkedők:
A szolfézs csoportok félévi számonkérését a szorgalmi időszak után órarend keretében, az év
végi számonkérést szolfézs vetélkedők formájában tervezzük lebonyolítani, évfolyamonként:
Szervező, játékvezető: 1.osztály - Fürjészné
2.osztály - Horváthné
3.osztály - Horváthné
Zeneirodalmi vetélkedő a zeneirodalom csoportok részére:
ERKEL, CHOPIN, SCHUMANN romantikus zeneszerzők évfordulói tiszteletére
Szervező, játékvezető: Nagy Marianna
Laprólolvasó vetélkedő a B/ tagozatos csoportok részére a HAYDN év tiszteletére:
Szervező: Horváth Istvánné
A 3 vetélkedők alkalmával jutalmazásra összesen : 25 ezer ft.-ot kérünk.
Szolfézs és Zeneirodalom ALAPVIZSGA:
Igény esetén továbbra is lelkiismeretesen készítjük fel növendékeinket a
szolfézs és zeneirodalom alapvizsgákra.
Felkészítő tanárok: Horváthné, Fürjészné, Nagy Marianna
Szakiskolai szolfézs felvételik: Halaj Vanda(hátfa), Pünkösdi Sára(hegedű)
Felkészítő tanár: Horváth Istvánné
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Zeneművészeti főiskola népzene szak – elmélet felvételi: Gelencsér János
Felkészítő tanár: Horváth Istvánné
Zeneművészeti főiskola zenetudományi szak – elm.felv.: Molnár Antal
Felkészítő tanár: Farkas Diána
Továbbképzések:
A debreceni Bárdos szimpóziumon való részvételre jelentkezik:
Horváth Istvánné
Részvételi díj: 15 ezer Ft.
TÁRGYI feltételeink::
Köszönjük a számítógépeket!
A számítógépek biztonságos elhelyezése érdekében szükségünk van:
-

zárható szekrényekre

-

a billentyűzet számára kihúzható polcokra

Hangszervásárlás esetén: jó minőségű csengőket kérünk, a kicsik hangszerkészletének
kibővítése érdekében.
Továbbra is szükségünk van:
-

zongorahangolás mindhárom teremben

-

fénymásolás (vetélkedők, laprólolvasás, elméleti anyag)

-

kartonok, ceruzák, mágnesek (előképző tanításához, vetélkedők szemléltetéséhez)

További kéréseink, anyagi lehetőségek esetén:
- fszt.1.terem: a tanpad formájának kiigazítása asztalossal
/a teremátrendezés miatt nem pontosan illeszkednek az elemek egymással/
- fszt.2. terem: a tanpad javítása, ill. felújítása, kicserélése, székek lecserélése
-

az ablakok árnyékolásának megoldása

Anyagi igényeink:
Továbbképzésre:
Vetélkedők jutalmazására:
Eszköztár (kartonok, mágnesek, filcek stb):
ÖSSZESEN:

15 ezer
25 ezer
10 ezer
50 ezer Ft.
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Az eszköztárunkat kibővítő számítógép használata - a továbbra is fontos készségfejlesztés és
elméleti ismeretek tudatosítása mellet - sok segítséget nyújt a növendékek zeneirodalmi
tájékozottságának kibővítésében.
Változatos

programjainkkal,

játékos

vetélkedőinkkel

is

igyekszünk

színessé

és

élményszerűvé tenni növendékeink számára a szolfézs tárgyat.

Kollégáimnak sikeres tanévet kívánok!

Tisztelettel:
Horváth Istvánné
Salgótarján, 2009-09-21.
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A népzene tanszak munkaterve
2009/2010-es tanévre
A tanszak 3 tanárral – Kubinyiné Szabó Katalin: népiének, Andrássy Ferenc: tekerő,
cimbalom nagybőgő, népzenei ismeretek, Hrúz Dénes: népi hegedű – megkezdte a tanévet.
A népzene tanszak célja: az énekes és hangszeres népzene minél magasabb szintű
elsajátítása, a népi kultúra értékeinek tiszteletére, őrzésére való nevelés.
A népzeen tanszak feladata: a közös éneklés, muzsikálás élményének megszerettetése.
Az egyéni órákon felkészítjük a tanulókat a népdalkörben, kamaraegyüttesben, zenekarban
való aktív részvételre, a táncház és koncertszerű zenélési stílus elsajátítására.
A népi hagyományok értékeinek megőrzése érdekében nagy hangsúlyt fektetünk az eredeti
hangfelvételek hallgatására, az erről való hallás utáni dallamtanulásra, régebbi filmfelvételek
alapján a stílusos hangszeres játék elsajátítására.
Ebben a tanévben 2 felvételiző növendék van. Gelencsér János Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem, Czikó Hajnalka Vác, Zeneművészeti Szakközépiskola.
Létszám:
Andrássy Ferenc: 17 fő, Hrúz Dénes: 17 fő „B” tagozatos: 2 fő
Kubinyiné SzabóKatalin: 19 fő „B” tagozatos: 1 fő
Programok:
Szeptember
November
Január
Február
Március

-

Április

-

Május

-

Kecskemét, Népzenei Találkozó, Rokolya énekegyüttes
„Hallottad-e hírét” Regionális népdalverseny – Fülek
„Zeneiskolák a népzene tükrében” – Népzenei Találkozó
Tanszaki Hangverseny
Megyei Népdalverseny
Országos Népdalverseny –Budapest Néprajzi Múzeum
/továbbjutás esetén/
Rajeczky Benjámin Megyei Népdalverseny –Pásztó
Népdalverseny - Pásztó
Tanszaki hangverseny

Eszköz igény: A hangszer és eszközellátottság jónak mondható a tanszakon. Az év folyamán
szeretnénk cimbalom húrokat, népzenei kiadványokat, CD-lemezeket vásárolni. (Kodály Z.
Fonográf-felvételei). A népi hegedűsöknél több kölcsön hegedűre lenne szükség.
Salgótarján, 2009. szeptember 21.

Hrúz Dénes tanszakvezető
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A Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Képző-és iparművészet tanszakának 2009/2010 tanévi munkaterve

Főállású tanáraink: Földi Gergely - festészet
Kalocsai Enikő - festészet
Molnár Péter – szobrászat
Óraadók:

Romhányi Olga - textil, tűzzománc
Orbán György - grafika
Sirkó Attila – műhely-előkészítő gyakorlat

Az itt felsorolt szakok mellett minden tanárunk vezet műhely-előkészítő gyakorlatot (első, második
évfolyam) és rajz-festés-mintázás órákat.
Továbbra is az előző években kialakított telephelyeken tartjuk foglalkozásainkat. Ezek: SKÁID Gagarin
Intézményegység (textil szak), SKÁID Beszterce ltp-i Tagiskola (grafika, festészet), SKÁID Kodály Zoltán
Tagiskola (festészet), SKÁID II. Rákóczi Ferenc Tagiskola (szobrászat, tűzzománc), SKÁID Dornyay Béla
Tagiskola, SKÁID Arany János Tagiskola, Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola. Fontosnak tartjuk,
hogy a SKAID Petőfi Sándor Tagiskola is telephelyeink közé tartozzon.
A telephelyek adottságai változóak.
Az elmúlt évben ugyan visszafogott módon, de tudtuk az anyagok-eszközök hiányából adódó
nehézségeinket csökkenteni, de mivel a munkához szükséges dolgok nagyrészt fogyóeszközökből állnak,
szükségünk van ezek mihamarabbi feltöltésére, és vannak eszközeink, amelyeket az elmúlt évi
költségvetésünkből nem tudtunk beszerezni.
A tűzzománc szakunkat a SVT-Wamsler Zrt. támogatásának köszönhetően tudjuk működtetni.
A szakirányú tevékenységekhez szükségünk lenne további műhelyek kialakítására, átmeneti megoldásként a
rajztermekben tartjuk a festő, grafika és textil órákat.
Fontosnak tartjuk az intézmény főépületében egy tárlóhely kialakítását, ahol a gyerekek munkáit, illetve a
pályázatokra beérkező alkotásokat tudnánk elhelyezni, esetleg a legjobb munkákból archívumba kerülő
alkotásokat tudnánk tárolni.
Az éves munkához a költségvetés szakonkénti lebontását a későbbiekben mellékelem.
Nehézséget állít elénk, hogy nagy létszámú csoportokkal kell működnünk. A tehetséggondozásban, a
művészeti nevelésben fontos lenne, hogy minden tanulóval az egyéniségére figyelve tudjunk foglalkozni, és
ez igen nehezen oldható meg ekkora csoportlétszámoknál.
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A műhelygyakorlatoknál különösen fontosnak tartanám a csoportlétszámok csökkentését, ezt a létszámot
maximum 10 főben határoznám meg. Ilyen létszámnál még lehet valóban kiemelkedő szakmai munkát
végezni minden egyes növendékkel. Itt megemlíthetném a balesetvédelmi előírásokat is, de most erre itt nem
térnék ki részletesen.
Ebben az évben is több rajzpályázaton, rajzversenyen indítjuk tanulóinkat.
Hamarosan sor kerül a megyei középiskolás rajzversenyre, a második félévben készülünk a felső
tagozatosok megyei rajzversenyére.
Az idén tűzzománc szakos tanulóink készülnek az országos tűzzománc-művészeti versenyre. Mi is
tervezzük megyei rajzpályázat kiírását.
Továbbra is szerepeltetjük növendékeinket alkotásaikkal telephelyeinken, a város egyéb közintézményeiben
és iskolánk galériájában.
Együttműködünk a Nógrádi Történeti Múzeummal programjaikon és oktatómunkánkkal.
A SITI-vel az idén is tervezünk a fiatalokat inspiráló közös programokat.
Rendszeresen tartunk tanszaki értekezleteket, megosztjuk egymással tapasztalatainkat, segítjük egymást a
munkában.
Az év folyamán felmerülhetnek költségeink a tanulók városon kívüli versenyeken való részvételekor,
kiállítás-látogatásoknál, az anyagbeszerzésnél és lehetségesek egyéb szállítási költségek.
Szeretettel várunk minden kedves kollégát kiállításainkra, rendezvényeinkre. Örömökben gazdag, sikeres,
szép évet, kívánunk valamennyi kollégánknak!

Kalocsai Enikő
Salgótarján. 2009. szeptember 20.

Tanszakvezető
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Táncművészeti tanszak: Néptánc
2009/10 évi munkaterve
Létszám
Csoport

Aranyág
Beszterce

Pedagógus

Suttyó

Viganó

Paluch N.
Szolnoki
B.

Paluch N.
ÖSSZESEN Szolnoki
B.

Arany J. Ált. Isk.

Domaháza
Mezőföld

0

Stúdió
Bóna K.K. Ált.
Isk.
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Stúdió / Táncház

15
14

Bóna

Paluch N.
Szolnoki
B.

Tananyag

tanáronként összesen

Szolnoki
B.
Paluch N.

Paluch N.
Paluch N.
Ifjú Nógrád Szolnoki
B.
Illyés
Paluch N.
Szolnoki
B.
Kisarany
Szolnoki
B.
Petőfi

Telephely

15
17

15
16
0
15

30

16
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?
Somosi néptánctalálkozó

ugrós alap
Mlapád
Bonchida

-

Stúdió

ugrós alap

Pápa: Ifjusági Néptáncfesztivál
-

Arany J. Ált. Isk.

Somogy

?

Petőfi S. Ált. Isk.

ugrós alap

-

Stúdió

Gömör
Mezőföld

15
16

versenyek/fesztiválok

Stúdió

Dél-Alföld

Somosi néptánctalálkozó Pásztó:
Néptáncfesztivál
Pásztó: Néptáncfesztivál
Somosi néptánctalálkozó Pásztó:
Néptáncfesztivál
Eger: Szederinda feszt.

egyéb műsorok
Karácsony

becsült költségvetés (versenyek/fesztiválok) Ft-ban
nevezési
utiköltség szállás étkezés Összesen
díj
0

7000

-

-

-

-

-

-

-

-

190 000

128000

96000

414000

-

-

-

-

0

Karácsony

?

-

-

-

?

-

-

-

-

Karácsony,
Táncvilágnap,
Húsvét

15000

-

-

-

15000

21 000

-

-

Karácsony,
Táncvilágnap,
Húsvét

16000

-

-

-

-

48000

160000

80000

53000

259 000

Karácsony
Karácsony,
Táncvilágnap,
Húsvét
-

7000
0

0
0
15000
36000
16000
288000

75
79
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288000 176000

776000

