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I. BEVEZETÉS 
 

1. Jogszabályi háttér 
 

A tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi 
értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának 
vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg 
kell küldeni az intézményi fenntartójának. Az éves iskolai munkaterv elkészítésénél külső 
jogszabályi előírásokat és belső szabályzókat alkalmaztuk. 

 

2. A munkaterv beszámolójának meghatározása 
 

Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. Az éves munkaterv és az éves beszámoló 
együttes elkészítése a művészeti iskola év végi adminisztrációjának a gyakorlata. Az éves 
beszámolóról a tanévnyitó értekezleten nyilvánítanak véleményt a döntéshozó szervek. 

 

A beszámoló egy szakmailag jól végig gondolt nyitott dokumentum, amely az intézmény 
nevelési és oktatási célrendszeréhez kapcsolódóan kiemelt tárgyak oktatásának eredményeit 
mutatja be (versenyeredmények, felvételi eredmények stb.), valamint a 2018/2019-es tanév 
célkitűzéseinek megvalósulását sorolja fel. A beszámolóban jól követhető a pedagógiai 
program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző 
eredménymutatók, egyben a megállapításai alapján történik a következő tanév tervezése. 

 

A beszámolónak az elemzést, az értékelést, a hatékonyság vizsgálatát az iskolai élet minden 
területére kiterjedően kell tartalmaznia, egyben a beszámoló szempontjai illeszkednek az 
intézményi önértékelési rendszerhez. 

 

II. HELYZETELEMZÉS 

1. Személyi feltételek, pedagógus adatok 
 

E tanévben is a felvett növendéklétszám függvényében alakítottuk a szükséges pedagógus 
álláshelyeket. A 2018/2019-es tanévben 36 pedagógus kezdte meg szakmai munkáját 
intézményünkben. Kollégáink megállták helyüket, tudásukhoz és tehetségükhöz mérten 
igyekezték végig vinni a tanévet.  

Dr Szűcsné Bata Lívia belepésével Kisgyőr telephelyen vezettük be a dráma-és színjáték 
oktatást. A kolléganő a tanév II. félévében átadta Dr Kucskárné Izsó Angelika 
drámapedagógusnak a csoportot, szülési szabadságát tölti. 
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Ez alapján és az előzetes tervek szerint a következőképpen alakultak telephelyeink 
pedagógusainak listája: 

 
S.sz. Pedagógus Munkakör 

1.  Balogh Tamás néptánc tanár 

2.  Batáriné Eördegh Éva szolfézs, furulya tanár 

3.  Csurák Ildikó néptánc oktató 

4.  Dancsné Dankó Beáta színjáték oktató 

5.  Derekas Fanni grafika tanár 

6.  Dósa Mihály szintetizátor-keyboard oktató 

7.  Dr. Bánhidi Lászlóné színjáték oktató 

8.  Dr. Kucskárné Izsó Angelika színjáték oktató 

9.  Dr Szabóné Bugán Ágnes citera, népi ének oktató 

10.  Dr. Szűcsné Bata Lívia színjáték oktató 

11.  Ducsai Tiborné színjáték tanár 

12.  Duliczki Tamás Gábor szintetizátor-keyboard oktató 

13.  Dulibán-Grajz Andrea tánctanár 

14.  Fejes Ágota szintetizátor-keyboard oktató 

15.  Galambosné Kiss Erzsébet színjáték oktató 

16.  Gurály Tamás társastánc oktató 

17.  Hajdu-Szabó Adrienn néptánc tanár 

18.  Hornyákné Gál Andrea népzene, szolfézs tanár 

19.  Hoskó Orsolya színjáték oktató 

20.  Krucsainé Somogyi Éva szolfézs, szintetizátor-keyboard oktató 

21.  Lukács Éva szintetizátor-keyboard oktató 

22.  Lukácsné Tulipán Tünde szintetizátor-keyboard oktató 

23.  Mészáros Béla népzene tanár 

24.  Mikulics Ádám népi játék oktató 

25.  Opre Edina Irén grafika tanár 

26.  Orosz Gábor gitár tanár 

27.  Pokol Miklós citera, szintetizátor-keyboard oktató 

28.  Pokolné Pisák Gabriella szintetizátor-keyboard oktató 

29.  Rimán Barbara népi furulya tanár 

30.  Sólyom Ferenc János grafika tanár 

31.  Sulymosiné Kiss Katalin szintetizátor-keyboard oktató 

32.  Szabó Péterné néptánc tanár 

33.  Szécsi Norbert szintetizátor-keyboard oktató 

34.  Tar Balázs szintetizátor-keyboard oktató 

35.  Uhrin Klára citera, népi furulya tanár 

36.  Varga Ágnes Mónika grafika tanár 
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2. Tárgyi feltételek 
 
A művészetoktatás számára előírt tárgyi feltételek listáját a 20/2012-es EMMI rendelet 2. sz. 
melléklete tartalmazza. Intézményünk az ebben foglalt előírásoknak megfelelően 
rendelkezett a 2018/2019-es tanévben a szükséges eszközökkel. A tanév kezdetén 
megtörténtek a tárgyi eszközök átvétele, év végén pedig a tárgyi eszközök visszavételére 
telephelyenként, szaktanáronként került sor, miközben minden elavult, elromlott eszközt 
bejelentettek kollégáink, melyek javítását, cseréjét nyáron végeztük el, ezzel megalapozva a 
sikeres évkezdést. 

 

3. Telephelyek 
 

Telephely Az iskola neve Az iskola címe 

Bekecs 
II. Rákóczi Ferenc Informatika és 

Matematika Tagozatos Általános Iskola 
3903 Bekecs 

Honvéd út 79. 

Kisgyőr Kisgyőri Általános Iskola 
3556 Kisgyőr 

Dózsa György út 26. 

Komoró 
Kossuth Lajos Általános Iskola  

Petőfi Sándor Tagiskolája 
4622 Komoró 
Petőfi út 18. 

Miskolc Bársony János Általános Iskola 
3531 Miskolc 

Bársony János út 27/A. 

Miskolc 
Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakképző 

Iskola, Speciális Szakiskola és Ált. Iskola 
3532 Miskolc 
Tátra utca 2. 

Miskolc Garabonciás Művészeti Iskola 
3526 Miskolc 
Bulcsú út 6. 

Napkor Jósika Miklós Általános Iskola 
4552 Napkor 

Kossuth u. 59.  

Nyíregyháza 
Arany János Gimnázium 

Általános Iskola és Kollégium 
4400 Nyíregyháza 
Ungvár sétány 22. 

Nyíregyháza 
Nyíregyházi Egyetem Eötvös József 

Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 
4400 Nyíregyháza 
Ungvár sétány 12. 

Nyíregyháza Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola 
4400 Nyíregyháza 

Fazekas János tér 8,  

Sajóhídvég Rákóczi Julianna Általános Iskola 
3576 Sajóhídvég 

Táncsics Mihály út 43. 

Tiszabezdéd Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda 
4624 Tiszabezdéd  

Kossuth Lajos utca 1. 

Tiszalúc Arany János Általános Iskola 
3565 Tiszalúc 

Hársfa utca 13. 

Tuzsér Lónyay Menyhért Általános Iskola 
4623 Tuzsér 
Lónyay út 1. 
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Telephelyeinken az intézmények vezetőségétől, nevelőtestületétől megfelelő segítséget 
kaptunk a tanév során munkánk végzéséhez. A hatékony és sikeres közös munka érdekében 
a folyamatos kapcsolattartást igyekeztünk fenntartani, melynek köszönhetően a 
telephelyeken zavartalanul folyt az oktatói-nevelői munka. Ezt a folyamatot a vezetőséggel a 
koordinátorokkal folytatott beszélgetések alkalmával volt alkalmunk ellenőrizni, felügyelni. 
 
A kollégák ellenőrzése óralátogatás alkalmával történt a tanév során. Kiemelt figyelmet 
fordítottunk a pedagógusi önértékelésben résztvevő kollégák felkészítésére és ellenőrzésére, 
valamint a minősítő eljárásban résztvevő kolléga mentorálására.  
 
Március-április hónapban minden telephelyen konzultációt tartottunk a tanszakainknak 
helyet adó intézmény vezetőségével a következő tanév célkitűzéseiről, igényeiről. Értékeltük 
az elért eredményeket, sikereket, a változtatásokra vonatkozó javaslatokat összegyűjtöttük, 
megvitattuk a nehézségeket, a problémákat. Mindebből kiindulva újabb célokat 
fogalmaztunk meg a következő tanévre nézve. 
 
Február hónapban az intézmény igazgatója, Mészáros Béla koordinálásával ellátogattunk 
számos településre, konzultáltunk az iskolák igazgatóival, felajánlva segítségünket, szakmai 
tudásunkat. A kb 20 meglátogatott intézményből 7 vezető állt nyitottan kezdeményezésünk 
előtt. Beadtuk igényünket a felsőbb szervek felé, májusban megkaptuk az új telephelyekre a 
működési engedélyt. Ezek a következők: 
 
 

Telephely Az iskola neve Az iskola címe 

Harsány Hunyadi Mátyás Általános Iskola 
3555 Harsány 

Munkácsy Mihály út 2.  

Miskolc Herman Ottó Gimnázium 
3525 Miskolc 

Tizeshonvéd út 21. 

Miskolc 
Rónai Ferenc Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű Tagiskola 
3526 Miskolc 
Kassai út 15.  

Sajóbábony Deák Ferenc Általános Iskola 
3792 Sajóbábony 

Iskola tér 1. 

Sajókeresztúr Eötvös József Általános Iskola 
3791 Sajókeresztúr 
Dózsa György út 2.  

Sajóvámos 
Sajóvámosi Arany János  

Általános Iskola 
3712 Sajóvámos 

Nevelők út 4. 

Kisvárda Vári Emil Általános Iskola 
4600 Kisvárda 

Mártírok útja 5. 
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4. A telephelyek tanuló adatai a 2018/2019-es tanévben 
  

Telephely Főtárgy tanár Főtárgy 
Tanulói 
létszám 

2H 3H GYV SNI BTM 

Bekecs 
Krucsainé  

Szintetizátor-keyboard 4           
Somogyi Éva 

Kisgyőr 
Dr Kucskárné 
Izsó Angelika 

Dráma- és színjáték 14 5 1 1 1   

  Lukács Éva Szintetizátor-keyboard 7 1     1   

  Sólyom Ferenc Grafika és festészet alapjai 16 2 1 2 1   

Komoró Fejes Ágota Szintetizátor-keyboard 12           

  Pokol Miklós Citera 13     2 1   

  
Pokolné Pisák 
Gabriella 

Szintetizátor-keyboard 11           

Miskolc - 
Ámbédkar 

Sulymosiné  
Szintetizátor-keyboard 11   1       

Kiss Katalin 

  
Varga Ágnes 
Mónika 

Grafika és festészet alapjai 26   6 1     

Miskolc - 
Bársony 

Dulibán-Grajz 
Andrea 

Népi játék 118 3 3 13 1 2 

  Hornyákné Gál 
Andrea 

Citera 16           

  Népi furulya 6     1     

  Hoskó Orsolya Dráma- és színjáték 33     2     

  Tar Balázs Szintetizátor-keyboard 7       1   

Miskolc - 
Székhely 

Hornyákné  
Szintetizátor-keyboard 2           

Gál Andrea 

  Lukács Éva Szintetizátor-keyboard 5           

  Mészáros Béla Szintetizátor-keyboard 1           

  Orosz Gábor Gitár 5           

  Tar Balázs Szintetizátor-keyboard 1     1     

Napkor Balogh Tamás Néptánc 44     7     

  Gurály Tamás Társastánc 16   1       

Nyíregyháza-
Arany 

Dósa Mihály Szintetizátor-keyboard 9           

Uhrin Klára 
Citera 2 1         

  Népi furulya 2           

Nyíregyháza-
Eötvös Dr Szabóné 

Bugán Ágnes 

Citera 24         1 

  Népi ének 2           

  
Duliczky 
Tamás Gábor 

Szintetizátor-keyboard 16           
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  Mikulics Ádám Népi játék 22           

  
Opre Edina 
Irén 

Grafika és festészet alapjai 35           

  
Grafika és festészet 
műhelygyakorlat 

1           

  Uhrin Klára Népi furulya 4            

Nyíregyháza-
Móra 

Csurák Ildikó Néptánc 13           

  

Derekas Fanni 

Grafika és festészet alapjai 23           

  
Vizuális alapozó 
gyakorlatok 

40 3 2       

  
Dr Bánhidi 
Lászlóné 

Dráma- és színjáték 19           

  
Rimán 
Barbara 

Népi furulya 9           

  Szécsi Norbert Szintetizátor-keyboard 3           

Sajóhídvég Batáriné 
Eördegh Éva 

Szolfézs 32 13 11 3     

  
Dr. Kucskárné  

Dráma- és színjáték 14 3 5     4 
Izsó Angelika 

  Szabó Péterné Néptánc 20 4 7 2   3 

Tiszabezdéd Pokolné Pisák 
Gabriella 

Szintetizátor-keyboard 10           

Tiszalúc Batáriné 
Eördegh Éva 

Furulya 5 1         

  Szolfézs 45 2 1 3 1   

  
Ducsai 
Tiborné 

Dráma- és színjáték 92 7 18 4     

  Szabó Péterné Népi játék 39 2 19 1   1 
Tuzsér Dancsné 

Dankó Beáta 
Dráma- és színjáték 43 25 8 3 1 7 

  Fejes Ágota Szintetizátor-keyboard 11 1 1       

  Hajdu-Szabó 
Adrienn 

Népi játék 73 34 14 11     

  Néptánc 28 12 5 7 2 5 

  

Lukácsné 
Tulipán Tünde 

Szintetizátor 3 2 
    

    

  Uhrin Klára Citera 26 15 1 2   4 

  
1033 137 115 65 10 27 

 

 

Az 1.033 tanulóból 2 fő tandíjas, 39 fő kéttanszakos. 
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III. A 2018/2019-ES TANÉV RENDJE, PEDAGÓGIAI 

MUNKÁJÁNAK ELEMZÉSE, ÉRTÉKELÉSE  

 

1. A tanév rendje 
 

A nevelési év, a tanév helyi rendjét betartottuk, az első félévben elért tanulmányi 
eredményekről a szülőket 2019. február 1-ig értesítettük, az év végi értesítőt a 
munkatervben meghatározott szabályok szerint alkalmaztuk. 
 

2. Ünnepnapok, nemzeti ünnepek 
 

Az iskola hagyományápolásához tartozó ünnepekről megemlékeztünk. A kulturális 
rendezvényekre, ünnepségekre való felkészülés intézményünk valamennyi pedagógusának 
alapvető feladata volt e tanévben is.  

Kiemelkedő figyelmet fordítunk minden évben, így e tanévben is a tanszakainkhoz 
kapcsolódó kiemelt ünnepnapokre, melyet fellépéseinkkel, előadásainkkal tiszteltünk meg. 

- A zene világnapja (Október 1.) 

- A magyar kultúra napja (Január 22.) 

- A színház világnapja (Március 27.) 

- A Költészet napja (Április 11.) 

- A tánc világnapja (Április 29.) 
 

 

 

 

3. Nevelőtestületi értekezletek 
 

Időpont Esemény / téma Helyszín 

2018.08.25. Tanévnyitó nevelési értekezlet 3526 Miskolc, Bulcsú utca 6. 

2019.02.02. Félévi nevelőtestületi értekezlet 3526 Miskolc, Bulcsú utca 6. 

2019.04.13. Nevelési értekezlet 3526 Miskolc, Bulcsú utca 6. 

2019.06.03-10 Év végi adminisztráció, értekezlet 3526 Miskolc, Bulcsú utca 6. 

2019.06.21. Művészeti alapvizsga 3526 Miskolc, Bulcsú utca 6. 
 

 

3. Művészeti alapvizsga 
 

A művészeti alapvizsgát a tervezettől eltérően június 19-én tartottuk meg. A vizsgabizottság 
elnöki szerepét Bolykó István, a LÍRA Alapfokú Zeneiskola igazgatója töltötte be, aki 
megelégedéssel és elismeréssel zárta be a napot.  
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11 növendékünk tette le sikeresen a művészeti alapvizsgát. 
 

Név Főtárgy Eredmény 

Nagy Zsófia Hanna Néptánc Sikeres alapvizsga 

Plánk Liliána Kíra Néptánc Sikeres alapvizsga 

Szabó Levente Néptánc Sikeres alapvizsga 

Szabó Péter Néptánc Sikeres alapvizsga 

Jenei Petra Citera Sikeres alapvizsga 

Szabó Eszter Citera Sikeres alapvizsga 

Tóth Petra Citera Sikeres alapvizsga 

Gál Csenge Színjáték Sikeres alapvizsga 

Varga Viktória Szintetizátor-keyboard Sikeres alapvizsga 

Turcsányi Máté Szintetizátor-keyboard Sikeres alapvizsga 

Vincellér Anton Grafika-és festészet alapjai Sikeres alapvizsga 

 

4. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 
 

Időpont Esemény / téma Felelős Eredményességi mutató 

2018/2019 Szülői értekezlet Minden kolléga 
Telephelyenként az iskolai 

értekezletekhez kapcsolódva 

 
A kollégáinkat arra ösztönöztük, hogy a tanév első heteiben a helyi intézmények szülői 
értekezleteit látogassák, ezáltal ismeretet kaphatnak tanítványaikról, az osztályfőnökökkel 
kooperálhatnak, közös célokat fogalmazhatnak meg. Mindez elengedhetetlen a sikeres 
évkezdéshez. A beérkezett visszajelzések alapján a legtöbb telephelyen eredményesen 
valósult meg e feladat. 
 
A későbbiekben a szülőkkel való kapcsolattartás a tanórák után vált esedékessé, de több 
esetben volt családlátogatás, személyes megkeresés, vagy telefonon történő egyeztetés 
szintén a sikeres és eredményes közös munka érdekében. 
 

5. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai 
nyílt napok tervezett időpontja 
 

A telephelyeken történő bemutató foglalkozások, fellépések listája mellékletként található. 

 

6. Versenyek az alapfokú művészeti iskolák részére 

Az alapfokú művészeti iskolák tanulói számára meghirdetett versenyeken való részvételek és 
elért eredményeinek listája mellékletként található.  
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Intézményünk több versenyt és találkozót hirdetett a 2018-2019-es tanévben.  

1. 17. Móra–Garabonciás Regionális Gyermek Szóló Néptánctalálkozó 

A néptánctalálkozó 2019. április 12-én került megrendezésre a Nyíregyházi Móra Ferenc 
Általános Iskolában. Szervező: Antal Roland. 

A néptánctalálkozó célja: Bemutatkozási, versenyzési lehetőség biztosítása a színpadra 
termett, kiemelkedő egyéni stílus és rögtönző képességgel rendelkező gyermekek, fiatalok 
számára. 

2. Grafika tárlat – 2019 

A Garabonciás Művészeti Iskola rajzpályázatot hirdetett alsó és felső tagozatos tanulók 
számára. Szervező: Opre Edina Irén 

A tárlat célja: A tehetséges tanulóknak lehetőséget adni, hogy bemutathassák 
kreativitásukat, rajzi felkészültségüket változatos formákat használva. 

3. XV. Regionális Szintetizátor-Keyboard Találkozó és Verseny 

A szintetizátor-keyboard találkozó és verseny 2019. május 24-én került megrendezésre 
Kisvárdán. Szervező: Pokol Miklós. 

A verseny célja: Az elektroakusztikus zene pedagógiai eredményeinek bemutatása; 
tehetségkutatás; tapasztalatcsere lehetősége; a műfaj népszerűsítése; kimagasló tehetségek 
felfedezése, irányvonalak, koncepciók meghatározása a jövőre nézve. 

4. Garabonciás Népzenei Verseny 

A Garabonciás Művészeti Iskola házi versenyt rendezett csak a Garabonciás növendékek 
számára szólóhangszer, szólóének, énekegyüttes, hangszeres és kamara kategóriákban 2019. 
május 7-én. Szervező: Rimán Barbara és Uhrin Klára. 

A verseny célja: Lehetőséget nyújtani a különböző telephelyeken működő népzenei 
csoportok, valamint népzenész és a népi énekes növendékek bemutatkozására. Fontos 
pontja volt a versenynek, hogy a gyermekek megismerjék, meghallgassák egymást és 
megtapasztalják a zenélés közösségformáló hatását, az együttes munka örömét. 
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IV. A 2018/2019-ES TANÉV ÁLTALÁNOS CÉLJAI ÉS 

FELADATAI 

 

1. Nevelési célok 
 

Az alap nevelési célok összefüggenek a fejlesztési területekkel, áthatják a pedagógiai 
folyamat egészét. Valamennyi telephelyen, valamennyi tanórán és tanórán kívüli 
tevékenység közben törekedtünk e tanévben is a következő területek fejlesztésére: 

 

 Erkölcsi nevelés 

 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 Az önismeret és a társas kultúrára nevelés 

 A családi életre nevelés 

 A testi és lelki egészségre nevelés 

 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 Pályaorientáció 

 Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 Médiatudatosságra nevelés 

 A tanulás tanítása 

 

Elsődleges célunk volt a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával a 
nyugodt, és kiegyensúlyozott légkör biztosítása, valamint a törvényes és színvonalas 
intézményműködés biztosítása. 

 

2. Pedagógiai feladatok 
 

Valamennyi pedagógus kiemelt feladata volt a 2018-2019-es tanévben szaktárgyának, a 
tantervi és szakmódszertani követelményeknek az ismerete; a szaktárgyi szaknyelv pontos 
használata, a szaktárgyak közötti koncentráció alkalmazása; a tanulók előzetes ismereteinek 
felhasználása; a tanulók szociális képességeinek felmérése, fejlesztése, érdeklődésének 
felkeltése; módszertani kultúra, hatékony tanítási módszerek alkalmazása. 
 
A pedagógus év eleji tervezése során figyelembe vette az intézmény vonatkozásában 
alkalmazott tantervi, tartalmi követelményeket, az intézményi belső elvárásokat, valamint 
intézményünk pedagógiai programjának elvárásait, célkitűzéseit és feladatait. A tantestület 
alapvető feladata volt, hogy megismerje a teljes pedagógiai programot. A pedagógiai 
folyamat legyen követhető a tanmenetekben, naplókban, ahol releváns, a tanulói 
produktumokban. Mindezen elvárásokra az év eleji előkészítő munkákban figyeltük, ahol 
szükségessé vált, javításokat hajtattunk végre.  
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3. A tanév általános céljai és feladatai 
 
Az új és a meglévő feladataink a 2018/2019-es tanévre a következők voltak: 
 
3.1. A telephelyeken - igényekhez és lehetőségekhez mérten – mindennemű bővítés 
kivitelezése, megvalósítása 

A megvalósítás lépései: 

 Új tanszakok előkészítése 

 Pedagógusok felvételének előkészítése 

 Propagálás 
 
A kitűzött célokat maradéktalanul elvégeztük. A tanév elején az új tanszakokat 
előkészítettük, az új kollégák felvételét követően megadtuk a kezdő segítséget számukra. A 
telephelyeket meglátogattuk, az ott tanító kollégáknak megadtuk az alap segítséget. A 
telephelyeinknek helyt adó intézmények vezetőségével, valamint a koordinátorokkal 
folyamatos volt a kapcsolattartás. A propagálás és a pótbeiratkozás procedúráját, 
adminisztrációját elvégeztük. 
 
2. A meglévő telephelyeinken a növendékeink megtartása, a lehetőségekhez mérten a 
létszám bővítése 

A megvalósítás lépései: 

 Megfelelő és folyamatos motiválás 

 Új pedagógusok felvételéből adódóan létszámbővítés 
 
A kollégákkal folyamatos volt a kapcsolattartás, a megfelelő motivációt igyekeztünk 
fenntartani segítségadással, látogatással, konzultációkkal és tapasztalatcserével. Az új 
tanszakok és kollégák segítségével, közreműködésével a létszámbővítés is megvalósult. 
 
3.3. Éves tervek és beszámolók készíttetése 

A megvalósítás lépései: 

 Tervek, beszámolók készíttetése, átnézése, esetleges javíttatása 

 Határidőre történő leadásuk 

 Óralátogatás alkalmával a tanmenet, tematikus terv, valamint az óratervek tartalmi 
elemeinek és a benne foglaltak gyakorlati megvalósításának ellenőrzése 

 
A legtöbb kolléga elküldte a megadott határidőre a beszámolóját, valamint az éves tervét. 
Megvalósult a leadott tanmenetek átnézése. A tematikus tervek, valamint az óratervek 
megtervezését és leadását csak a pedagógusi önértékelésben résztvevő kollégák számára 
tettük kötelezővé, a tartalmi elemek és a benne foglaltak gyakorlati megvalósításának 
ellenőrzése az óralátogatáskor történt meg. 
 
3.4. A pedagógus önértékelés szervezési feladatai 

A megvalósítás lépései: 

 Pedagógus önértékelés 
o A 2017/2018-as tanév pedagógus önértékelésében résztvevő kollégák 

intézkedési tervének folyamatba helyezése, mentorálás 
o A 2018/2019-es tanév pedagógus önértékelése 

 Az előkészületek megfelelő elvégzése, dokumentáció 
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A korábbi évek pedagógus önértékelésében résztvevő kollégák intézkedési tervének 
ellenőrzése, felülvizsgálata, mentorálása folyamatos volt. Több esetben kellett konzultációt, 
megbeszélést tartani a terv aktualizálást illetően. 
 
A 2018/2019-es tanév pedagógusi önértékelését, annak dokumentációját alaposan 
előkészítettük, a későbbiekben bővebben is látható a kollégák névsora. 
 
3.5. A minősítési eljárás sikeres lebonyolítása 

A megvalósítás lépései: 

 A kijelölt pedagógusok segítése 

 Szakmai, szervezési feladatok 

 Sikeres lebonyolítás 
 
Rimán Barbara sikeres minősítő vizsgát tett 2018.11.13-án. Pedagógus I. fokozatba lépett. 
 
3.6. Óralátogatás 

A megvalósítás lépései: 

 Évi legalább egy alkalommal előre bejelentett módon  

 Az óráról kompetencia alapú értékelőlap készítése 

 A pedagógus saját munkájáról kompetencia alapú értékelőlapot tölt ki  

 Az összegzett értékelés alapján gyakorlati javaslatok, tanácsok a fejlesztendő 
területek kezelésére 

 
A pedagógusi önértékelésben résztvevő kollégák óralátogatása valósult csak meg kiemelten.  
 
3.7. A pedagógusok mentorálása, képzése, munkájuk folyamatos nyomon követése 

A megvalósítás lépései: 

 Az új kollégák mentorálása 

 Szakmai megbeszélések, tapasztalatcsere 

 Belső továbbképzés szervezése 

 Igény szerinti segítségadás 

 Folyamatos kapcsolattartás 
 
Nem csak az új, de a régebbi kollégák mentorálása is folyamatos volt a tanév során. Szakmai 
megbeszéléseket, tapasztalatcserét, kisebb konzultációkat, találkozásokat tartottunk, melyek 
segítségével minden kérdést sikerült megválaszolni, minden problémát igyekeztünk 
megoldani.  
 
Belső továbbképzést a tanévben nem szerveztünk. 
 
3.8. Személyiségfejlesztési feladatok 

A megvalósítás lépései: 

 A tanulók szociális képességeinek felmérése, fejlesztése, érdeklődésének felkeltése 

 Módszertani kultúra, hatékony tanítási módszerek alkalmazása 
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E területen minden évben vannak alapvető gondok, kérdések és kérések. A tanulók szociális 
képességeinek felmérésére egy un. bemeneti mérést végeztünk el novemberben, majd az 
ehhez kapcsolódó kimeneti mérést május hónapban.  
 
A mérés több területet foglalt magába: 

- Testi adottság 
- Érzelmi érettség 
- Szaktárgyi tudás, intelligencia 
- Kreativitás 
- Elköteleződés 
- Közösségi aktivitás 

 
3.9. A tehetségek minél szélesebb körű felismerése és sokoldalú fejlesztése 

A megvalósítás lépései: 

 Kiemelt figyelem a tehetségekre 

 Versenyeken való szerepeltetés 
 
A tanévben számos versenyen vettek részt növendékeink. Az erről szóló lista, táblázat 
mellékletként szerepel. 
 
3.10. A hátrányos helyzet kezelése, valamint a differenciált képességfejlesztés 

A megvalósítás lépései: 

 A hátrányos helyzetűek felmérése 

 Tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségek kezelése, segítségnyújtás, megfelelő 
stratégiák alkalmazása 

 Szakember bevonása 

 Differenciált képességfejlesztés 
 
Igyekeztünk e területeken is megfelelni, hiszen 252 tanulónk hátrányos helyzetű, ebből 115 
tanuló halmozottan hátrányos helyzetű. A személyiségfejlődési nehézségekkel, problémákkal 
küzd. Ahol szükségesség vált, szakember segítségét is bevontuk. Logopédus, pszichológus 
segítette munkánkat. 
 
3.11. Az egyes tanulók személyes és szociális képességeinek fejlesztése (különös 
tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő tanulókra) 

A megvalósítás lépései: 

 A kiemelt figyelmet igényló tanulók felmérése 

 A nehézségek kezelése, segítségnyújtás, megfelelő stratégiák alkalmazása 

 Szakember bevonása 

 Differenciált képességfejlesztés 
 
Igyekeztünk e területeken is megfelelni, hiszen van kiemelt figyelmet igénylő tanulónk is. 
Ahol szükségesség vált, szakember segítségét is bevontuk.  
 
Sajátos nevelést igényló tanuló 10 fő, beilleszkedési, tanulási és magatartásbeli nehézséggel 
küzdő 27 fő volt a tanévben. 
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3.12. A verseny-rendszer kiépítése 

A megvalósítás lépései: 

 Telephelyenként és tanszakonként versenyfelhívás időbeni, tartalmi megtervezése 
o Házi 
o Körzeti  
o Intézményi 

 Jellege: 
o Zeneművészet - minden hangszert érintve (egyéni és csoportos) 
o Szolfézs (egyéni) 
o Képzőművészet – Grafika és festészet (egyéni) 
o Táncművészet – Néptánc, Társastánc, Moderntánc (egyéni és csoportos) 
o Dráma - Dráma és színjáték (egyéni és csoportos) 

 Növendékeink felkészítése 

 Versenyek lebonyolítása: elődöntő, középdöntő, döntő (tavaszi időszak) 

 Regionális, területi, megyei, majd országos versenyeken való szereplési lehetőségek 
kiaknázása 

Nagy sikerrel rendeztük meg 2019. május 27-én Nyíregyházán a Móra Ferenc Általános 
Iskolában a népzenei versenyünket, ahol citera, népi furulya és népi ének tanszakon tanuló 
növendékeink mérték össze tudásukat egyéni és kamara kategóriákban. 
 
3.13. Az iskolai dokumentumok folyamatos vizsgálata, változtatása  

A megvalósítás lépései: 

 Az új törvények, rendeletek figyelemmel kísérése 

 Az iskolai dokumentumok folyamatos vizsgálata 

 A szükséges módosítás, változtatás megtétele 
 
Az iskolai dokumentumok vizsgálata, változtatása megtörtént, a szükséges módosításokat 
elvégeztük. (Az alapító okirat módosítása 2019. május 15-én megtörtént.) 
 
3.14. Beiskolázási feladatok  

A megvalósítás lépései: 

 A pályára készülők fokozott figyelemmel kísérése 

 Sikeres felvételire való felkészítés 

 Az intézmény beiskolázási programjának aktualizálása 
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4. Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, 
feladatok 
 

4.1. A bővítés lehetőségének nyitottsága  

 Pedagóguslétszám emelése 

 Növendéklétszám emelése 

 A telephelybővítések lehetősége 

 Új tanszakok bevezetésének kihasználása 
 

E cél megvalósítása érdekében a tavaszi időszakban nagyon sokat dolgoztunk, alaposan 
előkészítettük a 2019/2020-as tanévet, melynek eredményeképpen felmértük az új 
telephelyek igényeit, egyeztettünk, több megbeszélést, konzultációt tartottunk a 
meglátogatott intézmények vezetőségével.  
 
A beinduló tanszakok beindítására megkezdtük a propagálást, a kialakuló csoportok, a 
jelentkező tanítványok élére pedagógusokat kerestünk. E munka eredményeképpen a 
következő kollégák kerültek be tantestületünkbe: 
 

 

Kolléga neve Tanítandó tárgy Telephely 

Bujtásné Bányay Melinda Ének Herman Ottó Gimnázium 

Horváth Andrea Zongora Sajókeresztúr 

Horváth-Bori Éva Képző Móra - Nyíregyháza 

Hódi Klára Ének Sajókeresztúr 

Juhász Viktória Társastánc Sajóvámos 

Knóth Judit Zongora Sajóbábony, Tiszalúc 

Marincsák Réka Társastánc Tiszalúc 

Nagy Iván Szintetizátor Sajóbábony 

Pótor Márk Szintetizátor Sajóvámos 

Radvánszky Mária Képző Móra - Nyíregyháza 

Szatmáriné Csécsi Andrea Népi játékok Kisgyőr 

 

4.2. A kollégák felkészítése  

 

Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok közül fokozottan kiemelkedő 
figyelmet fordítottunk a pedagógusminősítés, a pedagógus önértékelés, és a tanügyigazgatás 
elvárás-rendszerének figyelembevételével pedagógusainkra. 

 

 

 

 

 



 20

4.3. Pedagógiai eredményeink, művészeti értékeink megőrzése, 
propagálása 

 
A kollégák motiválása e cél elérése érdekében folyamatos volt a tanévben, hiszen mint 
művészeti iskola, fontosnak tartjuk a hagyományok ápolását, a művészeti értékek 
megőrzését, propagálását. A pedagógiai eredmények, a fellépések, előadások listája, mely 
segítette e célkitűzést, a mellékletben található. 
 

4.4. Hatékony PR tevékenység fejlesztése 

 
Elkészült új honlapunk, mely szélesebb teret biztosít a PR tevékenységekre. Emellett 
folyamatosan bíztatjuk pedagógusainkat, legyenek intézményünk hírnevének méltó követői, 
nagykövetei, a propagálásban, bővítésben vegyék ki részüket, mind a növendék létszám 
bővítésének, mind új kollégák ajánlásának lehetőségével. 
 

4.5. Pályázatokon való hatékony részvétel 

 
A 2018/2019-es tanévben intézményünk nem vett részt pályázatban. 
 

4.6. Intézményünk szakmai színvonalának további erősítése 

 
E tanév kiemelkedő feladata volt kidolgozni valamennyi tanszakra a saját 
versenyrendszerünket, mivel nagy elhívásnak tekintjük egyrészt összehozni a különböző 
telephelyeken tanító kollégákat, másrészt pedig fontos megmérettetni növendékeinket. A 
versenyeken a szakmai elvárás elengedhetetlen, tanítványainkat így motiváljuk minőségi/bb 
munkára, kollégáinkat bíztatjuk, hogy minél több növendéket hozzanak el versenyeinkre. 
Mindezzel intézményünk szakmai színvonalát erősítjük. 
 
 

4.7. A szakma iránti elhivatottság erősítése 

 

Fontos szempont volt a tanévben, hogy pedagógusaink szakmai fejlődésének személyes 
élményeit megoszthassuk egymással, megvitassuk, melyek a szakmai együttműködés 
meghatározó tapasztalatai, miben tudunk egymásnak segíteni, mit tehetünk azért, hogy 
szakmai elhivatottságunkat erősítsük. 

 

Különösen a pedagógusi önértékelésben, a minősítésben nyújtott segítség, konzultáció, 
beszélgetés, valamint a közös munka mélyítette az elhivatottságot. Fontos a kontaktus, a sok 
személyes találkozás, de nagy szerepe van a közösségi alkalmaknak is, szemináriumoknak, 
továbbképzéseknek. Lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk minden alkalmat megragadni a 
tanévben. Ez a cél a következő tanévre nézve is elengedhetetlenül kiemelkedő feladat. 
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V. A TANÉV SZAKMAI FELADATAI 

1. A pedagógus önértékeléssel kapcsolatos feladatok elvégzése 
 

Pedagógus Dátum Telephely Növendék Főtárgy Látogató 

Gurály Tamás 2019.04.16 Napkor Társastánc Néptánc Lukács Éva 

Mikulics Ádám 2019.04.30 
Nyíregyháza-
Eötvös 

Néptánc csoport Néptánc Pokol Miklós 

Duliczki Tamás 2019.05.02 
Nyíregyháza-
Eötvös 

Huray Molli 
Szintetizátor-
keyboard 

Pokol Miklós 

Derekas Fanni 2019.05.06 
Nyíregyháza- 
Móra 

Grafika csoport Grafika Lukács Éva 

Csurák Ildikó 2019.05.08 
Nyíregyháza- 
Móra 

Néptánc csoport Néptánc Lukács Éva 

 

Valamennyi kiválasztott kolléga sikeresen vett részt a pedagógus önértékelésben. 

2. A minőségfejlesztési munka tervezése 
 

Esemény / téma Felelős Időpont 
Eredményességi 

mutató 

Telephelyi koordinátorok 
működésének és az 

adminisztrációs munka 
hatékonyságának javítása 

Lukács Éva 
2018. szeptember 

2019. január 

Az elvárt dokumentumok 
hiánytalan és hibátlan 

becsatolása, feldolgozása. 

 

Évente több alkalommal - de kiemelten év elején, félévkor és év végén – tervezünk 
látogatást a telephelyekre. A kapcsolattartás a koordinátorokkal a személyes találkozás 
mellett telefonon, és levelezés formájában történik.  

Figyelemmel kísérjük a telephelyen megvalósuló rendezvényeket, fellépési lehetőségeket, 
lehetőség szerint ellátogatunk a rendezvényekre. A jövőre szóló igényeket időben 
összegyűjtjük, hiszen a munka állandó körforgása, új tanszakok, új kollégák behozatala 
elengedhetetlen fennmaradásunk és bővülésünk érdekében. 

 

3. Intézményi kapcsolatrendszer 

a., Az iskola és a családi ház kapcsolata 

A gyermek nevelése mindenekelőtt a családban zajlik, a gyermek egy család tagja, ezért 
hatékony iskolai munka nem képzelhető el a családdal való megfelelő kapcsolat kiépítése 
nélkül. A különböző kulturális háttérből érkező tanulók esetében kiváltképp szükséges a 
szülők és az iskola közti partnerségre építő viszony kialakítása annak érdekében, hogy a 
gyermek iskolai előmenetele sikeres legyen. Minden családnak igénye és szükséglete, hogy 
partnerként, egyenrangú félként szívesen fogadják az iskolában, és gyermeke neveléséhez 
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hasznos információkat kapjon a pedagógusoktól. E cél elérése érdekében a kollégákat arra 
ösztönöztük, hogy tartsanak folyamatos kapcsolatot a tanított gyermek szüleivel, tartsanak 
szülői értekezleteket, fogadó órákat, ápoljanak jó kapcsolatot a tanulók osztályfőnökeivel, 
valamint a telephelyek igazgatóságával. A szorosabb együttműködés elérése érdekében nyílt 
órák, tanszaki bemutatók szerveződtek egyes telephelyeken a tanévben. 
 

b., A fenntartóval és működtetővel való kapcsolattartás  

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó 
munkakapcsolatban állt a fenntartóval, a Garabonciás Iskola Oktatási Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjével és a telephelyek fenntartóival, működtetőivel.  

   

Vezetői munkamegbeszéléskezet tartottunk telefonon, több személyes beszélgetést 
szerveztünk (ideértve az értekezletek előtt és után történő külön konzultációkat, valamint a 
külön megszervezett találkozásokat), valamint az elektronikus és postai levélváltást is 
előnyben részesítettük bármi nemű probléma, téma, project elérése érdekében.  
 

4. A belső ellenőrzés általános rendje 
 

 

Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 
területek 

Alkalmazott 
módszer 

Ellenőrzést 
végzők 

Megvalósulás 

Szeptember 
munkaköri 

leírások 
aktualitásai 

pedagógusi és 
alkalmazotti kör 

munkaköri leírása 

szöveg 
aktualizálása 

intézmény-
vezető 

folyamatos 
ellenőrzés, 
aktualizálás 

Október 

évindítás 
adminisztrációs 

teendőink 
nyomon 
követése 

foglalkozási 
tervek, tematikus 

tervek, egyéni 
fejlesztési tervek, 

beírási naplók, 
törzslapok, KIR, 

egyéb statisztikai 
adatállományok 

dokumentum-
vizsgálat 

intézmény-
vezető-

helyettes 

folyamatos 
nyomon 
követés, 

aktualizálás, 
határidőre 

történő beadás, 
elkészítés 

November 
első félévi 

óralátogatások 

tanórák, 
foglalkozások 

hospitáció 

intézmény-
vezető, 
vezető-

helyettes 

első félévi 
óralátogatás, 

hospitáció nem 
minden 

kollégánál 
valósult meg 

December 
második 

negyedéves 
értékelés 

e-napló, 
értékelőív, egyéni 
fejlesztési tervek 

dokumentum-
vizsgálat 

intézmény-
vezető-

helyettes 

a dokumentum- 
vizsgálat 

megvalósult 

Január 

I. félév 
vége 

félévi 
vizsgakoncertek 

fellépések, 
előadások 
kiállítások 

féléves alap- 
követelmény 

minősége 

ellenőrzés, 
értékelés 

intézmény-
vezető, 
vezető-

helyettes 

vizsga-
koncertek, 
előadások, 
kiállítások 
látogatása  
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Január 

II. félév 
kezdete 

félévi 
adminisztráció 
megfelelése és 

teljesítése 

e-napló, 
tájékoztató 

füzetek, 
beszámolók, 

statisztika 

dokumentum-
vizsgálat 

intézmény-
vezető, 
vezető- 

helyettes 

a dokumentum-
vizsgálat 

megvalósult 
minden 

telephelyen 

Február 

középfokú 
beiskolázással 

kapcsolatos 
teendők 

a tanulók felvételi 
dokumentumainak 

kezelése 

dokumentum- 
vizsgálat 

intézmény-
vezető, 
vezető- 

helyettes 

a dokumentum-
vizsgálat 

megvalósult 

Március 
a pedagógusok 
minősítésének 

előkészítése 

minősítési 
dokumentáció 

dokumentum-
vizsgálat 

intézmény-
vezető 

a dokumentum-
vizsgálat 

megvalósult 

Április 
harmadik 

negyedéves 
értékelések 

e-napló, 
értékelőív, egyéni 
fejlesztési tervek 

dokumentum-
vizsgálat 

intézmény-
vezető-

helyettes 

a dokumentum-
vizsgálat 

megvalósult 

Április 
második félévi 
óralátogatások 

tanórák, 
foglalkozások 

hospitáció 

intézmény-
vezető, 
vezető-

helyettes 

a második félévi 
óralátogatások 

a pedagógus 
önértékelésben 

résztvevő 
kollégák 
esetében 

valósult meg 

Május 

helyi 
tanulmányi 
versenyek 

megszervezése 
és a 

lebonyolítás 
munkálatai 

programtervek 
dokumentum-

vizsgálat 

intézmény-
vezető-

helyettes 

a programtervek 
ellenőrzése, a 

tanulmányi 
versenyek 

szervezésének 
és 

lebonyolításá-
nak felügyelete 

megvalósult 

Június 

I. félév 
vége 

tanév végi 
adminisztráció 

e-naplók, 
törzskönyvek, 

bizonyítványok 
ellenőrzése 

dokumentum-
vizsgálat 

intézmény-
vezető és az 
intézmény-

vezető-
helyettes 

a dokumentum-
vizsgálat 

megvalósult 

Június 

II. félév 
kezdete 

év végi vizsga-
koncertek, 
fellépések, 
előadások 
kiállítások, 
látogatása 

éves alap- 
követelmény 

minősége 

ellenőrzés, 
értékelés 

intézmény-
vezető, 

intézmény-
vezető-

helyettes 

 a tanév végi 
ellenőrzés, 
értékelés 

megvalósult 
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5. A belső működési rendhez tartozó egyéb feladatok 
 

 Vezetői értékelések az intézmény működéséről és az oktató-nevelő munka 
koordinálásáról 

 A művészeti iskola alakuló értekezletének lebonyolítása 

 Pótfelvételik lebonyolítása 

 Térítési díjak beszedése 

 A mentességről szóló igazolások begyűjtése 

 Adatbázis bővítése 

 Tanulólista elkészítése 

 Naplólista elkészítése 

 Statisztika elkészítése  

 Közzétételi lista aktualizálása 

 Intézményi dokumentumok aktualizálása a törvényi előírásoknak és a változásoknak 
megfelelően. 

 A nemzeti Köznevelési Törvény 2018/2019-es tanévre vonatkozó feladatainak 
végrehajtása és végrehajtatása. 

 

A belső működési rendhez tartozó egyéb feladatok elvégzése a megadott és kitűzött 
határidőre maradéktalanul elkészültek! 
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Legitimációs záradék 

 

A nevelőtestület nyilatkozata 
 

A 2018/2019-es tanév beszámolóját az intézmény nevelőtestülete a 2019 év június hó 29. 
napján tartott nevelési értekezletén elfogadta. 

 

 

 

 
_________________________    ________________________ 

              hitelesítő tag                    hitelesítő tag 

 

 
 
 
 
 
 
Kelt: Miskolc, 2019. június hónap 29. nap 
 
 
 
 
 
 

P.H. 
 
         ___________________ 

Lukács Éva 
 m.b. igazgató 
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1. számú melléklet 

1. A telephelyeken megvalósult események, fellépések, rendezvények a 

2018/2019-es tanévben 

 
RENDEZVÉNYEK, FELLÉPÉSEK 

Időpont Helyszín Alkalom Felkérő Résztvevők Felkészítő 

2018.09.28. Napkor Őszköszöntő 
Napkori Napsugár 
Óvoda 

Mákvirág ntcs Balogh Tamás 

2018.10.04. Napkor Idősek napja 
Napkori Idősek 
Otthona 

Mákvirág ntcs Balogh Tamás 

2018.10.12. Napkor 
Német Nemzetiségi 
Konferencia 

Napkor Nagyközség 
Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 

Mákvirág ntcs Balogh Tamás 

2018.10.26. Napkor Sváb bál 
Napkor Nagyközség 
Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 

Mákvirág ntcs Balogh Tamás 

2018.11.27. Napkor Süti- sütő verseny Napkor Faluháza Mákvirág ntcs Balogh Tamás 

2018.12.23. Napkor Betlehemezés Napkor-Nyíregyháza Mákvirág ntcs Balogh Tamás 

2019.03.15. Napkor Ünnepi műsor Napkor Mákvirág ntcs Balogh Tamás 

2019.04.16. Napkor 
Jósika napok 
megnyitó 

Napkor Mákvirág ntcs Balogh Tamás 

2019.02.16. 
Erdőd 
(Ardud) 

Farsangi bál 
Ardud Polgármesteri 
Hivatala 

Mákvirág ntcs Balogh Tamás 

2019.04.30. Napkor Május éjszakai bál Jósika Miklós Ált Isk Mákvirág ntcs Balogh Tamás 

2019.06.07. Napkor Diák bál Jósika Miklós Ált Isk Mákvirág ntcs Balogh Tamás 

2019.06.11. Napkor Bankett Jósika Miklós Ált Isk Mákvirág ntcs Balogh Tamás 

2019.06.06. Napkor Közösségi tér átadó Bakti János Mákvirág ntcs Balogh Tamás 

2018.12.20. Tiszalúc Karácsonyi műsor Idősek klubja furulyások, 12 fő 
Batáriné 
Eördegh Éva 

2018.12.21. Tiszalúc Karácsonyi műsor Iskola furulyások, 12 fő 
Batáriné 
Eördegh Éva 

2018.12.21. Tiszalúc Karácsonyi műsor Önkormányzat furulyások 12 fő 
Batáriné 
Eördegh Éva 

2019.03.14. Tiszalúc 
Iskolai ünnepi műsor 
(alsó tagozat) 

Iskola furulyások 10 fő 
Batáriné 
Eördegh Éva 

2019.03.14. Tiszalúc 
Iskolai ünnepi műsor 
(felső tagozat) 

Iskola furulyások, 10 fő 
Batáriné 
Eördegh Éva 

2019.03.15. Tiszalúc Községi műsor Önkormányzat furulyások, 8 fő 
Batáriné 
Eördegh Éva 

2019.03.15. Tiszalúc 
Ökumenikus 
istentisztelet 

Református egyház furulyások, 4 fő 
Batáriné 
Eördegh Éva 

2019.04.04. Tiszalúc Iskolacsipegető Iskolavezetés furulyások, 6 fő 

Batáriné 
Eördegh Éva 
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2019.05.02. Tiszalúc Anyák napja Osztályfőnök furulyások 2.o. 
Batáriné 
Eördegh Éva 

2019.05.03. Tiszalúc Anyák napja Osztályfőnök furulyások 3.o. 
Batáriné 
Eördegh Éva 

2019.05.06. Tiszalúc Anyák napja Osztályfőnök furulyások 4.o. 
Batáriné 
Eördegh Éva 

2019.06.16. Tiszalúc Ballagás Műsorszervezők Üveges Cintia 
Batáriné 
Eördegh Éva 

2018.12.18.  Nyh. Arany, 
ének terem 

Szolfézs csoport 
Karácsonyi Műsora 

Kertészné Uhrin Klára 
Danku Gábor, 
Danku Bálint, 
Venczel Csongor  

Dósa Mihály 

  
2018.12.19. 

Nyh. Arany, 
aula 

Szülők Karácsonyi 
Műsora 

Arany J. Gimn. Isk. 
vezetősége 

Danku Gábor, 
Venczel Csongor 

Dósa Mihály 

2018.12.20. 
Nyh. Arany 
aula 

Pedagógusok 
Karácsonyi Műsora 

Arany J. Gimn. Isk. 
vezetősége 

Danku Gábor Dósa Mihály 

2018.12.21. 
Nyh. Arany 
aula 

Diákok Karácsonyi 
Műsora 

Arany J. Gimn. Isk. 
vezetősége 

Boroska Lara, 
Dajka Tamás 

Dósa Mihály 

   
2018.12.21. 

Nyh. Arany 
aula 

Diákok Karácsonyi 
Műsora 

Arany J. Gimn. Isk. 
vezetősége 

Kovács Ferenc 
Marcell 

Dósa Mihály 

      
2019.01.22. 

Nyh. Arany 
14.-es terem 

Félévi vizsga  

Oláh Noémi, 
Berencsi Beatrix, 
Boroska Lara, 
Virányi Máté, 
Danku Bálint, 
Venczel Csongor, 
Dajka Tamás, 
Kovács Ferenc, 
Marcell, Danku 
Gábor 

Dósa Mihály 

2019.05.28. 
Nyh. Arany 
aula 

Szintetizátor, citera, 
furulya tanszaki 
évvégi vizsga 

Dósa Mihály 

Oláh Noémi, 
Berencsi Beatrix, 
Boroska Lara, 
Virányi Máté, 
Danku Bálint, 
Venczel Csongor, 
Dajka Tamás, 
Kovács Ferenc, 
Marcell, Danku 
Gábor 

Dósa Mihály 

2019.06.06. 
Arany J Iskola 
Aula 

Pedagógus Napi 
műsor 

Iskola vezetősége Danku Gábor Dósa Mihály 

2018.09.23. Tiszaújváros 
Manézs Színházi 
Szemle 

 
Az A3-as tanulók, 

10 fő 

Dr Kucskárné 
Izsó Angelika 

2019.03.14. Kisgyőr Március 15-ei műsor A kisgyőri iskola A csoport – 16 fő 
Dr Kucskárné 
Izsó Angelika 

2018.11.06. 
Nyíregyháza, 
Eötvös 
Gyakorló 

Beiskolázási szülői 
értekezlet 

Dobos Zoltánné 
igazgatóhelyettes 

Kósa Tamás, 
Lebujos Ábel, 
Puskás Dominik, 
Szilágyi Lili 

Dr. Szabóné 
Bugán Ágnes 
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2018.12.05. 

Kálvineum 
Református 
Idősek 
Otthona 

Adventi ünnepség 

Bothné Molnár Anita 
ügyintéző, 
Kavaleczné Cséke Éva 
szociális munkatárs 

Tűzliliom 
Együttes 

Dr. Szabóné 
Bugán Ágnes 

2018.12.13. 
Nyíregyháza, 
Eötvös 
Gyakorló 

Garabonciás/ 
Tűzliliom Együttes 
karácsonyi koncertje 

szülők 
Tűzliliom 
Együttes, 23 fő 

Dr. Szabóné 
Bugán Ágnes 

2018.12.18. 
Jósavárosi 
Művelődési 
Ház 

Gyertyafény Idősek 
Klubja, 
Gyermekekért, a 
Fiatalokért és a 
Családokért 
Egyesület karácsonyi 
ünnepsége 

Nagy 

Szabina 

egyesületi elnök 

Kósa Tamás, 
Lebujos Ábel, 
Puskás Dominik, 
Szilágyi Lili, Both 
Réka, 

Dankó Zoltán, 
Docsa Soma, 
Vámos Vince, 
Petró Réka, 
Vetési Nikol, 
Pistai Flóra Zita, 

Radványi Lizett, 
Lipécz Viktória, 
Tomori Tamás 
Dániel 

Dr. Szabóné 
Bugán Ágnes 

2018.12.21. 
Nyíregyháza, 
Eötvös 
Gyakorló 

Alsó tagozat/ 
karácsonyi műsor, 
közös éneklés 

Bere Andrea, Harcsa 
Irén szervező tanítók 

Szilágyi Lili, Petró 
Réka, Docsa 
Soma, Dankó 
Zoltán, Vámos 
Vince, Both 
Réka, Tomori 
Tamás Dániel, 
Dósa Regina, 
Gyureskó Dóra 

Dr. Szabóné 
Bugán Ágnes 

2018.12.24. 
Nyírtura, 
Református 
Templom 

Gyülekezeti 
karácsonyi műsor, 
közös éneklés 

Dorcsák Ignác Pál 
tiszteletes 

Puskás Dominik 
Dr. Szabóné 
Bugán Ágnes 

2018.01.23. 
Nyíregyháza, 
Eötvös 
Gyakorló 

Garabonciás/ 
Tűzliliom Együttes 
félévi vizsgakoncertje 

Garabonciás 
Művészeti Iskola 

Kósa Tamás, 
Puskás Dominik, 
Szilágyi Lili, Both 
Réka, Petró 
Réka, Vetési 
Nikol, Pistai Flóra 
Zita, Radványi 
Lizett, Lelesz 
Milán, Tomori 
Tamás Dániel, 
Gyureskó Dóra, 
Kiss Boglárka, 
Szabó Eszter, 
Tóth Petra, Jenei 
Petra, Friss Aliz, 
Vári Panna 

Dr. Szabóné 
Bugán Ágnes 
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2019.04.10. 
Eszterlánc 
Északi Óvoda 

Óvodai közösségi 
program 

az egyik növendék 
édesanyja, Kósa 
Tamásné 

Szilágyi Lili, Both 
Réka, Dankó 
Zoltán, Docsa 
Soma, Vámos 
Vince, Petró 
Réka, Vetési 
Nikol, Gyureskó 
Dóra, Kiss 
Boglárka, Dósa 
Regina, Lipécz 
Viktória, Szabó 
Eszter, Tóth 
Petra, Jenei 
Petra, Friss Aliz, 
Vári Panna 

Dr. Szabóné 
Bugán Ágnes 

2019.05.14. 
Nyíregyháza, 
Gyertyafény 
Idősek Klubja 

Népzenei délután Gyuka Ferencné 
Tűzliliom 
Együttes 

Dr. Szabóné 
Bugán Ágnes 

2019.06.05. 
Nyíregyháza, 
Eötvös 
Gyakorló 

Garabonciás/ 
Tűzliliom Együttes 
tanév végi 
vizsgakoncertje 

Garabonciás 
Művészeti Iskola 

Kósa Tamás, 
Puskás Dominik, 
Szilágyi Lili, Both 
Réka, Dankó 
Zoltán, Docsa 
Soma, Vámos 
Vince, Petró 
Réka, Vetési 
Nikol, Pistai Flóra 
Zita, Tomori 
Tamás Dániel, 
Dósa Regina, 
Gyureskó Dóra, 
Kiss Boglárka, 
Lipécz Viktória, 
Szabó Eszter, 
Tóth Petra, Jenei 
Petra, Friss Aliz, 
Vári Panna 

Dr. Szabóné 
Bugán Ágnes 

2018. 09. 28. Sajóhídvég 
Tanodai 
zárórendezvény 

LungoDrom Országos 
Cigány Érdekvédelmi 
és Polgári Szövetség 
Csobádi 
Tagszervezete 

Horváth Leila 
Horváth Cintia 
Petrovics Rebeka 
Mátyus Boglárka 
Kiss Borbála, 
Ruszó Pamela 

Ducsai Tiborné 
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2018.10.22. Tarcal 

Könnyűzenei 
együttes egy dalának 
videoklipjében való 
szereplés. (A dal 
refrénjét az előző 
tanévben énekelte 
fel stúdióban a 
csoport.) 

Deme Production 

A CÖK csoport és 
a Kaméleon 
csoport énekes 
tagjai. 24 fő 

Ducsai Tiborné 

2019.04.25. Taktaharkány Roma nap 
Perei Bóni György 
költő 

CÖK csoport és 
Kaméleon 
csoport Doja, a 
cigánytündér c. 
darab szereplői. 

11 fő 

Ducsai Tiborné 

2019.05.06. Tiszalúc Idősek anyák napja 
Idősek napközi 
otthona 

Horváth Leila, 
Horváth Cintia, 
Petrovics 
Rebeka, Horváth 
Renáta, Simon-
Kovács Gergő, 
Fukász István 

Ducsai Tiborné 

2019.05.24. Tiszalúc Gyermeknap Művelődési Ház 

CÖK csoport és 
Kaméleon 
csoport Doja, a 
cigánytündér c. 
darab szereplői, 
Kaméleon: 
Emide és Amoda 
c. darab 
szereplői. 21 fő 

Ducsai Tiborné 

2019.05.09. Eötvös 
Gyakorló (K1) 

Tavaszi hangverseny  

Huray Molli, 
Szabó Gergő, 
Szabó Máté, 
Szabó Zsombor, 
Simkovics Zille, 
Igaz Laura, 
Simtchatcha 
Noella, 
Bereczkiey 
Bende, Szendrei 
Sztella, Hamza 
Luca, Deák 
Eszter, Baranyi 
Patrik, Seregi 
Eszter 

Duliczky Tamás 

2018.10.01. 
Lónyay 
Menyhért 
Ált. Isk. 

Zenei világnap 
Lónyay Menyhért Ált. 
Isk. 

Ferenczi Petra 
hangszerjáték 

Galambosné 
Kiss Erzsébet 

2018.10.01. 
Lónyay M. 
Ált. Isk. 

Zenei világnap 
Lónyay Menyhért Ált. 
Isk. 

Jónás Daniella 
versmondás 

Galambosné 
Kiss Erzsébet 
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2018.10.01. 
Lónyay 
Menyhért 
Ált. Isk. 

Zenei világnap 
Lónyay Menyhért Ált. 
Isk. 

Hamza Alex 
versmondás 

Galambosné 
Kiss Erzsébet 

2018.12.18. 
Tuzsér 
Lónyay 
Kastély 

Világháborús 
megemlékezés 

Igazgató 4.b 
Hajdu-Szabó 
Adrienn 

2018.12.21. 
Tuzsér 
Lónyay 
Kastély 

Családi nap Igazgató 4.b 
Hajdu-Szabó 
Adrienn 

2019.02.15. 
Tuzsér 
Lónyay 
Kastély 

Újév-nyitogató Igazgató 2.a 2.b 4.b 
Hajdu-Szabó 
Adrienn 

2019.06.07. 
Tuzsér 
Lónyay 
Kastély 

Év végi művészeti 
vizsga 

Igazgató 
2.a 2.b 4.b 
szólistái 

Hajdu-Szabó 
Adrienn 

2018.12.19. 
Balázs Győző 
Ref. 
Templom 

Karácsonyi 
hangverseny 

Bársony Óvoda 

Bártfai Ákos-
szintetizátor, 
Bártfai Marcell, 
Tóth Péter-
furulya, citerás 
csoport 

Hornyákné Gál 
Andrea 

2018.12.20. 

Bársony 
János 
Általános 
Iskola 

Karácsonyi műsor Intézményvezetés 

Dráma és 
színjátszás 

31 fő (mindkét 
csoport) 

Hoskó Orsolya 

2019.01.30. 
Avasi 
Gimnázium 

I. Tankerületi Gála 
Miskolci Tankerületi 
Központ 

Dráma és 
színjátszás 

31 fő (mindkét 
csoport) 

Hoskó Orsolya 

          
2019.04.28. 

Bársony 
János 
Általános 
Iskola 

Alapítványi bál 
műsora 

Intézményvezetés 

Dráma és 
színjátszás 

20 fő 

Hoskó Orsolya 

2019.05.30.  

Bársony 
János 
Általános 
Iskola 

Művészeti évzáró Intézményvezetés 

Dráma és 
színjátszás 

30 fő (mindkét 
csoport) 

Hoskó Orsolya 

2018.11.08. 
Bekecs, 
Általános 
Iskola 

Idősek napja Általános Iskola Budai Vivien 
Krucsainé 
Somogyi Éva 

2018.12.06. 
Bekecs, 
Általános 
Iskola 

Mikulás műsor Általános Iskola 
Budai Vivien, 
Kazsik Csenge 

Krucsainé 
Somogyi Éva 

2018.12.09. 
Bekecs, 
Művelődési 
Ház 

Adventi 
gyertyagyújtás 

Milleniumi 
emlékpark 

Budai Vivien 

Krucsainé 
Somogyi Éva 
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2018.12.19. 
Bekecs 
Általános 
Iskola 

Adventi teadélután Általános Iskola 

Kazsik Csenge, 
Budai Vivien, 
Rásztóczki 
Rajmond Róbert 

Krucsainé 
Somogyi Éva 

2018.12.20. 
Bekecs, 
Általános 
Iskola 

Karácsonyi műsor Általános Iskola Budai Vivienn 
Krucsainé 
Somogyi Éva 

2019.01.25. 
Bekecs, 
Általános 
Iskola 

Félévi koncert Általános Iskola 

Budai Vivienn, 
Kazsik Csenge 
Rásztóczki 
Rajmond Róbert 

Krucsainé 
Somogyi Éva 

2019.04.08. 
Bekecs, 
Általános 
Iskola 

Nyílt nap Általános Iskola Budai Vivienn 
Krucsainé 
Somogyi Éva 

2019.04.29. 
Bekecs, 
Általános 
Iskola 

Anyák napi műsor Általános Iskola 

Budai Vivienn 
szintetizátoron 
játszott, a 
többiek pedig 
énekeltek: Kazsik 
Csenge, 
Rásztóczki 
Rajmond Róbert, 
Földvári Fanni 

Krucsainé 
Somogyi Éva 

2019.05.30. Bekecs Év végi koncert Általános Iskola 

Kazsik Csenge 
Budai Vivienn, 
Rásztóczki 
Rajmond Róbert 

Krucsainé 
Somogyi Éva 

2018.10.01. Kisgyőr A Zene világnapja 
Selmeczki Zoltánné 
Igazgatónő 

Barsi Réka, 
Bereczki Léna, 
Séley Hanna, 
Séley Lilla 

Lukács Éva 

2018.10.19. Kisgyőr 
Október 23-ai 
nemzeti ünnep 

Szatmáriné Csécsi 
Andrea 

Barsi Réka, 
Bereczki Léna, 
Szatmári Andrea 

Lukács Éva 

2018.12.13. Kisgyőr Karácsonyi koncert Osztályfőnökök 
Minden 
növendék, 7 fő 

Lukács Éva 

2018.12.16. Kisgyőr Karácsonyi koncert Grúz Attila Szatmári Andrea Lukács Éva 

2018.12.20. Miskolc Karácsonyi koncert Hoskó Orsolya Molnár Balázs Lukács Éva 

2018.12.20. 
Miskolc, 
Jókai Ált. 
Iskola 

Karácsonyi koncert Kis Klára igazgató Molnár Metta Lukács Éva 

2019.01.09. 
Miskolc, 
József Attila 
Könyvtár 

Újévi koncert Dávid Szilvia 
Molnár Balázs, 
Molnár Metta, 
Turcsányi Máté 

Lukács Éva 

2019.01.18. 
Miskolc-
Székhely 

Félévi vizsga  
Katona Veronika, 
Turcsányi Máté, 
Molnár Metta, 

Lukács Éva 
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Molnár Balázs, 
Makra Zóra, Iván 
Rebeka 

2019.01.24. Kisgyőr Félévi vizsga  

Barsi Réka, 
Bereczki Léna, 
Lakatos Cintia, 
Séley Hanna, 
Séley Lilla, 
Stampel Hanna, 
Szatmári Andrea 

Lukács Éva 

2019.02.16. Kisgyőr Jótékonysági bál 
Selmeczki Zoltánné 
Igazgatónő 

Minden 
növendék, 7 fő 

Lukács Éva 

2019.03.22. Kisgyőr 
Iskola átadási 
ünnepe 

Selmeczki Zoltánné 
Igazgatónő 

Minden 
növendék, 6 fő 

Lukács Éva 

2019.04.11. Kisgyőr 
Vers-és prózamondó 
verseny 

Selmeczki Zoltánné 
Igazgatónő 

Minden 
növendék, 6 fő 

Lukács Éva 

2019.04.14. Miskolc Passiójáték 2019 Hoskó Orsolya Molnár Balázs Lukács Éva 

2019.05.09. Kisgyőr Anyák napja Osztályfőnökök 
Minden 
növendék, 6 fő 

Lukács Éva 

2019.05.15. Kisgyőr Házi verseny  
Minden 
növendék, 6 fő 

Lukács Éva 

2019.06.03. 
Miskolc-
Székhely 

Év végi vizsga  
Minden 
növendék, 6 fő 

Lukács Éva 

2019.06.07. 
Miskolc-
Székhely 

Gálaműsor Mészáros Béla 
Iván Rebeka, 
Molnár Balázs, 
Molnár Metta 

Lukács Éva 

2019.06.13. Kisgyőr Év végi vizsga  
Minden 
növendék, 6 fő 

Lukács Éva 

2019.06.15. Kisgyőr 
Ballagás, évzáró 
ünnepély 

Selmeczki Zoltánné 
igazgatónő 

Barsi Réka, 
Bereczki Léna, 
Szatmári Andrea 

Lukács Éva 

2018.12.20. 
Nyíregyháza, 
Kossuth Lajos 
tér.  

"Adventi forgatag" Nyíregyháza város 

Garabonciás 
Alapfokú 
Művészeti Iskola 
Eötvös csoportja 
(EK2) 20 fő 

Mikulics Ádám 

2018.10.01. Nyh - Móra 
telephely 

A magyar népmese 
napja 

Nyh-Móra 
telephelyről Kicsák 
Ágnes - a műsor 
szervezője 

Békési Lilien, 
Horváth Dóra 
Brigitta 

Rimán Barbara 

2018.11.28. 
Nyh - Móra 
telephely 

Körtemuzsika 
népdaléneklési 
verseny 

Nyh-Móra 
telephelyről a műsor 
szervezője 

Bakosi Lili 
Hanna, Békési 
Lilien, Boros 
Ramóna, 
Horváth Dóra 
Brigitta, Kurek 
Lili 

Rimán Barbara 
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2018.12.17. 
Nyh - Móra 
telephely 

Karácsony 
Nyh-Móra 
telephelyről a műsor 
szervezője 

Bakosi Lili 
Hanna, Bodnár 
Amina, Tóth 
Dorina 

Rimán Barbara 

2019.04.09. 
Nyh - Móra 
telephely 

Gyémántcserép 
rajzverseny - 
Aranykapu program 

Nyh-Móra 
telephelyről a műsor 
szervezője 

Bakosi Lili 
Hanna, Tálas 
Dávid, Tóth 
Dorina 

Rimán Barbara 

2019.05.21.  
Nyh - Móra 
telephely 

Év végi tanszaki 
hangverseny 

 

Nyh-Móra 
telephely népi 
furulyás 
növendékei, 9 fő 

Rimán Barbara 

2019.03.02. Sajóhídvég Jótékonysági bál Ált. isk. igazgató nő 
A1 csoport 
Sajóhídvég, 14 fő 

Szabó Péterné 

2019.04.04. Tiszalúc Iskola csipegető Ált. isk. igazgató  
E1 csoport 
Tiszalúc, 18 fő 

Szabó Péterné 

2019.05.27. Tiszalúc 
Év végi bemutató-
vizsga 

 

E1 csoport 
Tiszalúc 

18+16 fő 

Szabó Péterné 

2019.05.31. Köröm 
Körömi Rákóczi 
Találkozó 

A Körömi Rákóczi 
Hagyományőrző 
Egyesület, valamint a 
Szent II. János 
Katolikus Általános 
Iskola 

A1 és A2 csoport 
Sajóhídvég,  

21 fő 

Szabó Péterné 

2019.06.04. Sajóhídvég Összetartozás Napja 
Rákóczi Julianna 
Általános Iskola 
Igazgató nő 

A1 és A2 csoport 
Sajóhdídvég,  

8 fő 

Szabó Péterné 

2019.06.19. Sajóhídvég 
Bizonyítványosztás, 
tanévzáró ünnepség 

Rákóczi Julianna 
Általános Iskola 
Igazgató nő 

A1 és A2 csoport 
Sajóhdídvég 

14 fő 

Szabó Péterné 

2019.05.06. Bársony J. 
Ált. Isk. 

Anyák napja osztályfőnök 
Szabó Nándor 
Noel 

Tar Balázs 

2019.05.07. 
Bársony J. 
Ált. Isk. 

Anyák napja osztályfőnök 

Holhós Milán, 
Orosz Dávid, 
Újvári Vince 
György 

Tar Balázs 

2019.05.07.  Anyák napja osztályfőnök Szák Endre Tar Balázs 

2019.05.30. 
Bársony J. 
Ált. Isk. 

Művészeti gála 
koncert 

Hoskó Orsolya 

Pallai Lili, Szabó 
Nándor Noel, 
Ujvári Vince 
György 

Tar Balázs 

2019.06.07. Székhely Tanévzáró koncert Mészáros Béla 

Pallai Lili, Szabó 
Nándor Noel, 
Ujvári Vince 
György 

Tar Balázs 
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2018.12.18. Nyíregyháza-
Arany 

Karácsonyi tanszaki 
koncert 

 

11 fő népzenész 
tanulók, 8 fő 
szolfézs 
(szintetizátor 
tagozat) csoport 

Uhrin Klára 

2018.12.21. 
Nyíregyháza-
Arany 

Iskolai karácsonyi 
müsor 

Igazgató helyettes Fejérvári martin Uhrin Klára 

2018.12.21. Tuzsér 
Iskolai családi nap és 
karácsony 

Igazgató helyettes 

citerás 
növendékek, 

14 fő 

Uhrin Klára 

2019.02.15 Tuzsér Újév nyitogató Igazgató 

citerás 
növendékek, 

15 fő 

Uhrin klára 

2019.03.13. 
Nyíregyháza-
Arany 

Márc.15-ei 
megemlékezés 

Ált. isk.-i ének tanár 
kolléga 

Fejérvári Martin, 
Venczel Csongor, 
Kovács Ferenc 

Uhrin Klára 

2019.05.28. 
Nyíregyháza-
Arany 

Tanévzáró koncert  
citerás-furulyás 
tanulók, 10 fő 

Uhrin Klára 
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2. A telephelyek növendékeinek részvétele a 2018/2019-as tanévben 

megrendezésre kerülő versenyeken 

 

VERSENYEK 

Időpont Helyszín Verseny neve 
Verseny 
típusa Résztvevők Helyezés Felkészítő 

2019.05.25. Nyíregyháza Pulyabál Regionális Mákvirág ntcs Ezüst minősítés 
Balogh 
Tamás 

2019.06.01. Kisvárda Folkviadal Regionális Mákvirág ntcs 
Kiemelt arany 
minősítés 

Balogh 
Tamás 

2019.05.10. Sándorfalva 

X 
Elektronikus 
zenei Verseny 
és Találkozó 

 Danku Gábor 
Egyéni: II: hely 
Kamara: I. hely 

Dósa Mihály 

2019.05.30. Kisvárda 

XV. Regionális 
Szintetizátor 
Versenyen és 
Találkozó 

 Danku Gábor 
Egyéni: I. hely 
Kamara: I. hely 

Dósa Mihály 

2018.12.14. Mezőzombor 
Adventi 
Versmondó 

Körzeti 

Király Vivien, 
Horváth Renáta, 
Horváth Leila, 
Horváth Cintia, 
Simon-Kovács 
Gergő, Petrovics 
Rebeka 

Simon-Kovács 
Gergő - különdíj 

Ducsai 
Tiborné 

2019.03.01. Tiszalúc 
Arany János 
versmondó 
verseny 

Körzeti 
Simon-Kovács 
Gergő 

Simon-Kovács 
Gergő I. helyezés 

Ducsai 
Tiborné 

2019.03.23-
24. 

Miskolc-
Görömböly 

Hangok 
Varázsa 

Területi 
Horváth Leila, Gál 
Csenge 

Gál Csenge 
döntős 

Ducsai 
Tiborné 

2019.05.30. Kisvárda 

XV. regionális 
szintetizáror-
keyboard 
találkozó és 
verseny 

Regionális Huray Molli 
Különdíj - II. 
korcsoport 

Duliczky 
Tamás 

2019.04.13. 
Miskolc, 
Csodamalom 
Bábszínház 

Weöres 
Sándor 
Országos 
Gyermekszínj
átszó 
Találkozó BAZ 
megyei 
forduló 

Megyei 
verseny 

Babos Jázmin, 
Horváth Dorina, 
Kótai Máté, Murvai 
Kristóf, Lakatos 
Napsugár, Váradi 
Erzsébet, Váradi 
József, Kucskár 
Csenge, Szentpéteri 
Melani 

Arany minősítés, 
továbbjutás a 
regionális 
fordulóba, és 
különdíj 

Krucsainé 
Somogyi Éva 
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2019.05.11. Kisvárda 

Weöres 
Sándor 
Országos 
Gyermekszínj
átszó 
Találkozó 
Regionális 
forduló 

Regionális 

Babos Jázmin, 
Horváth Dorina, 
Kótai Máté, Murvai 
Kristóf, Lakatos 
Napsugár, Váradi 
Erzsébet, Váradi 
József, Kucskár 
Csenge, Szentpéteri 
Melani 

Díszoklevél, 
különdíj 

Dr. 
Kucskárné 
Izsó Angelika 

2019.03.12. 
Vasvári Pál 
Gimnázium 
Nyíregyháza 

NÉPDALÉNEK
LÉSI VERSENY 
általános és 
középiskolás 
diákok és 
csoportok 
számára 

Megyei Szabó Eszter Ezüst 
Dr. Szabóné 
Bugán Ágnes 

2019.03.12. 
Vasvári Pál 
Gimnázium 
Nyíregyháza 

NÉPDALÉNEK
LÉSI VERSENY 
általános és 
középiskolás 
diákok és 
csoportok 
számára 

Megyei Szilágyi Lili Ezüst 
Dr. Szabóné 
Bugán Ágnes 

2019.03.12. 
Vasvári Pál 
Gimnázium 
Nyíregyháza 

NÉPDALÉNEK
LÉSI VERSENY 
általános és 
középiskolás 
diákok és 
csoportok 
számára 

Megyei Vári Panna Ezüst 
Dr. Szabóné 
Bugán Ágnes 

2019.03.27. 

Móricz 
Zsigmond 
Megyei 
Könyvtár 

Tiszán innen, 
Dunán túl" 
Népdalversen
y-Oktatási 
Hivatal 

Megyei Vári Panna Bronz 
Dr. Szabóné 
Bugán Ágnes 

2019. 03.27. 

Móricz 
Zsigmond 
Megyei 
Könyvtár 

Tiszán innen, 
Dunán túl" 
Népdalversen
y - Oktatási 
Hivatal 

Megyei Szabó Eszter Arany 
Dr. Szabóné 
Bugán Ágnes 

2019.05.07. 

Nyíregyháza,
Móra Ferenc 
Általános 
Iskola 

Garabonciás 
Népzenei 
Verseny 

Garabonci
ás 
Művészeti 
Iskola 

Pengető Trió 2. helyezés 
Dr. Szabóné 
Bugán Ágnes 

2019.05.07. 

Nyíregyháza,
Móra Ferenc 
Általános 
Iskola 

Garabonciás 
Népzenei 
Verseny 

Garabonci
ás 
Művészeti 
Iskola 

Szabolcsi Rózsák 2. helyezés 
Dr. Szabóné 
Bugán Ágnes 
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2019.05.07. 

Nyíregyháza,
Móra Ferenc 
Általános 
Iskola 

Garabonciás 
Népzenei 
Verseny 

Garabonci
ás 
Művészeti 
Iskola 

Mosolygó Alma 
Citeratrió 

1. helyezés 
Dr. Szabóné 
Bugán Ágnes 

2019.05.07. 

Nyíregyháza,
Móra Ferenc 
Általános 
Iskola 

Garabonciás 
Népzenei 
Verseny 

Garabonci
ás 
Művészeti 
Iskola 

Pengő Duó - 
Dr. Szabóné 
Bugán Ágnes 

2019.05.07. 

Nyíregyháza,
Móra Ferenc 
Általános 
Iskola 

Garabonciás 
Népzenei 
Verseny 

Garabonci
ás 
Művészeti 
Iskola 

Garabonciás Trió - 
Dr. Szabóné 
Bugán Ágnes 

2019.05.07. 

Nyíregyháza,
Móra Ferenc 
Általános 
Iskola 

Garabonciás 
Népzenei 
Verseny 

Garabonci
ás 
Művészeti 
Iskola 

Both Réka - 
Dr. Szabóné 
Bugán Ágnes 

2019.05.18. 
Kunhegyes, 
Művelődési 
Központ 

KÓTA 
Népzenei 
Minősítő 

Térségi Tűzliliom Együttes Kiváló 
Dr. Szabóné 
Bugán Ágnes 

2019.05.18. 
Kunhegyes, 
Művelődési 
Központ 

KÓTA 
Népzenei 
Minősítő 

Térségi 
Mosolygó Alma 
Citeratrió 

Kiváló 
Dr. Szabóné 
Bugán Ágnes 

2018.11.21. Tuzsér 
Körzeti 
népdaléneklő 
verseny 

Szóló Kántor Flóra 1. hely 
Galambosné 
Kiss Erzsébet 

2018.11.21 Tuzsér 
Körzeti 
népdaléneklő 
verseny 

Szóló Hamza Alex 2. hely 
Galambosné 
Kiss Erzsébet 

2018.11.21 Tuzsér 
Körzeti 
népdaléneklő 
verseny 

Szóló Csobai Attila 2. hely 
Galambosné 
Kiss Erzsébet 

2018.11.28 Gyulaháza 

Tankerülti 
népdaléneklő 
verseny 
döntő 

Szóló Kántor Flóra Ezüst minősítés 
Galambosné 
Kiss Erzsébet 

2019.04.12 

Nyíregyháza 
Móra Ferenc 
Általános 
Iskola 

Móra-
Garabonciás 
szóló 
táncverseny 

Regionális 
Jónás Kíra, Demeter 
Albert. Iván Katalin, 
Jónás Sándor 

- 
Hajdu-Szabó 
Adrienn 

2019.05.10 Sándorfalva 

X. Országos 
Elektronikus-
zenei 
Találkozó és 
Verseny 

Országos Turcsányi Máté  Lukács Éva 

2019.05.30 Kisvárda 

XV. Regionális 
Keyboard-
Szintetizátor 
Tal. és Verseny 

Regionális 

Barsi Réka, Bereczki 
Léna Luca, Iván 
Rebeka, Turcsányi 
Máté 

Iván Rebeka  

II. helyezett 
Lukács Éva 
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2019.02.22. NYH-Eötvös 
Kedvenc 
mesehősöm 

Iskolai Himics Péter  
Opre Edina 
Irén 

2019.02.22. NYH-Eötvös 
Kedvenc 
mesehősöm 

Iskolai Gyurkovics Ádám 1. helyezett 
Opre Edina 
Irén 

2019.02.22. NYH-Eötvös 
Kedvenc 
mesehősöm 

Iskolai Doka Cintia 2. helyezett 
Opre Edina 
Irén 

2019.05.10. 
Nyíregyháza, 
Bem József 
Ált. Isk. 

Iskola „A 
festészet 
néma 
költészet”  

Rajz- 

verseny 

Tuza Boglárka, 
Krjucskov Arina, 
Simon Lóránt, Ragó 
Viktória 

Nem értünk el 
helyezést 

Opre Edina 
Irén 

2019. 05. 07. 
Nyh - Móra 
telephely 

Garabonciás 
Népzenei 
Verseny 

Iskolai 
házi-
verseny 

Bakosi Lili Hanna, 
Horváth Dóra 
Brigitta, Kurek Lili, 
Tálas Dávid, Tóth 
Dorina 

Bakosi Lili Hanna 
- I. hely, Kurek Lili 
- III. hely, Tálas 
Dávid - II. hely 

Rimán 
Barbara 

2018. 09.15. 
Tudomány és 
Technika 
Háza, Miskolc 

II. CÖF Klub 
Miskolc Nap 

Helyszíni 
rajz-
verseny: 
Hogyan 
éled meg 
Miskolcot? 

Szatmári Andrea  
Sólyom 
Ferenc 

2018.09.15. 
Tudomány és 
Technika 
Háza, Miskolc 

II. CÖF Klub 
Miskolc Nap 

Helyszíni 
rajz-
verseny: 
Miskolci 
értéktár 

Bihari Lajos Buda 3. hely 
Sólyom 
Ferenc 

2019.05.07. 
Nyíregyháza-
Móra 

Garabonciás 
népzenei 
verseny 

Házi-
verseny 

Jónás Sándor, Jónás 
Kíra, Iván Katrin, 
Iván Katica, 
Mihálovics Ivett 

 Uhrin Klára 

2019.05.07. 
Nyíregyháza-
Móra 

Garabonciás 
népzenei 
verseny 

Házi-
verseny 

Lakatos Bíborka, 
Elek Jázmin 

 Uhrin Klára 

2019.05.07. 
Nyíregyháza-
Móra 

Garabonciás 
népzenei 
verseny 

Házi-
verseny 

Krump Kiara 2. hely Uhrin Klára 

2019.05.07. 
Nyíregyháza-
Móra 

Garabonciás 
népzenei 
verseny 

Házi-
verseny 

Fejérvári Martin   Uhrin Klára 
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2019.05.23. Debrecen 
Cívis 
Népzenei 
Fesztivál 

Országos 
minősítő 

Babicz Ágoston 
Cívis gyémánt; 
Kóta Országos 
Arany 

Uhrin Klára 

2019.05.23. Debrecen 
Cívis 
Népzenei 
Fesztivál 

Térségi 
minősítő 

Krump Kiara 
Arany cívis; Kóta 
Térségi Kiváló 

Uhrin Klára 

 
 

 

 

 
…………………………….. 

                Lukács Éva 

A Garabonciás Művészeti Iskola  

mb. igazgató                P.H. 

 

 

 

 

 

Miskolc, 2019. június 20. 
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2. számú melléklet 

Pedagógusaink éves beszámolója 

 

1. Batáriné Eördegh Éva 

2. Csurák Ildikó 

3. Derekas Fanni 

4. Ducsai Tiborné 

5. Dulibán-Grajz Andrea 

6. Gurály Tamás 

7. Hajdú-Szabó Adrienn 

8. Hornyákné Gál Andrea 

9. Hoskó Orsolya Margit 

10. Krucsainé Somogyi Éva 

11. Dr Kucskárné Izsó Angelika 

12. Lukács Éva 

13. Opre Edina Irén 

14. Orosz Gábor 

15. Rimán Barbara 

16. Sulymosiné Kiss Katalin 

17. Szabó Péterné 

18. Szabóné Bugán Ágnes 

19. Tar Balázs 
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Beszámoló 
Készítette: 

Batáriné Eördegh Éva 
 

A 2018/2019-es tanévben Sajóhídvégen és Tiszalúcon tanítottam első és második évfolyamon 
szolfézst. A tiszalúci gyerekek hamar „beszoktak”, nemsoká szívesen játszották a népi játékokat, 
énekelték a népdalokat, rendeltetésüknek megfelelően használták a ritmushangszereket. Év végére 
sok dalt, játékokat ismertek.  
A sajóhídvégi gyerekek nagy része igen nehezen tanulta meg a játékokat, ennek fő oka a 
fegyelmezetlenség volt. Év végére sokat javultak, de még mindig előfordult, hogy játék közben 
megszorította a társa kezét, belerúgott, vagy éppen elgáncsolta a társát. Ezek a problémák 
jelentősen visszavették a többi számára a játék örömét. 
Tiszalúcon 7 furulyás növendékkel kezdtük a tanévet. A második félévben két tanuló 
egészségügyi problémák miatt kiiratkozott. ( Heti több alkalommal kell gyógytornára járniuk.) 
A furulyások egész évben szépen haladtak, számos alkalommal volt fellépésünk, így karácsonykor, 
számos iskolai és községi ünnepségen, templomban, valamint anyák napján is szépen szerepeltek. 
Egy kis furulyás csoport is volt a harmadik osztályosok között. Ők is többször szerepeltek a tanév 
során. 
Sajóhídvégen az idén nem volt furulyás tanítványom, de a jövő tanévben szeretnék egy csoportot 
indítani, mert az igazgatónő szerint a furulyások a műsorokat színesítették, és szeretné, ha újra 
szerepelhetnének. 
 

Tiszalúc, 2019. 06. 12. 

 
 

 

Batáriné Eördegh Éva 
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Beszámoló 

Készítette: Csurák Ildikó Júlia 
 

 
A 1112A1 csoport tagjai az év eleje óta nagyon lelkesen jártak órára a nyíregyházi Móra Ferenc 

Iskolában kialakított, a táncoktatáshoz kitűnő feltételeket biztosító tánctermébe. 

Az órák jó hangulatban teltek, a foglalkozások első felében speciális képességek és készségek 

fejlesztése történt elsősorban játékos formában , a második részben pedig a rábaközi ugrós 

alapmotívumaival illetve néhány polgári tánccal ismerkedhettek meg a tanulók. 

Az első félévben 2018. november 28.-án nyílt órát rendeztünk illetve december 11.-én nagy 

sikerrel felléptünk az Adventi forgatagban 

A második félévben 2019. május 8.- án interaktív nyílt napot tartottunk a szülőknek, amely abban 

különbözött az eddigiektől, hogy a játékokba és a táncokba a jelenlevőket is bevontuk. 

Az évet 2019. június 14.-én a bizonyítványok kiosztásával, az élmények megbeszélésével zártuk. 

Személy szerint, mindezeken kívül tevékenyen részt vettem a Móra hívogató illetve a Móra 

Szólótáncverseny szervezésében, lebonyolításában. 

Eredményekben és sikerekben gazdag tanévnek tekintem a 2018/2019-es tanévet. 

 

 

Nyíregyháza, 2019. 06. 14. 

 

 

Csurák Ildikó Júlia 
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Év végi beszámoló 
Derekas Fanni 

2018/2019 
 

 
A 2018/2019-es tanévben a Garabonciás Művészeti Iskola megbízásából a Móra Ferenc 
Általános Iskolában dolgoztam óraadó rajztanárként. A tanévben az első osztályos diákoktól a 
negyedik osztályos tanulókig rajzoltunk együtt a délutáni foglalkozások alkalmával. A gyerekek 
közül 2 Előképzős és egy A/1-es csoportom volt.  
Az év folyamán két rajzversenyre is küldtünk be pályamunkákat. Az egyik a Nyírbogdányi 
Kazinczy Ferenc Baptista Általános Iskola által meghirdetett I. Nemzetközi Képzőművészeti 
találkozó „Harangszó” c. rajzpályázatán Csordás Bálint Benedek 2.a osztályos tanuló a 
korcsoportjában 1. Helyezés ért el. 
A második rajzpályázatot A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság hirdette meg az „Itt élünk 
mi” c. rajzpályázatát, ahol szintén Csordás Bálint Benedek 2.a osztályos tanuló nyerte el a II. 
Helyezést. 

Az éves munka alapján összeszoktak a gyerekek, megtanultak csapatban is együttműködni, alkotni 
még ha nem is voltak osztálytársak. 

 
 

 

Derekas Fanni 

 

Nyíregyháza, 2019. június 13. 
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Beszámoló 

a Garabonciás Művészeti Iskola színjáték tanszakának 

2018/2019-es évben végzett tevékenységéről 

 
Tiszalúcon öt csoport tanult a színjáték tanszakon: három előképzős csoport, a CÖK-csoport, 
illetve a Kaméleon csoport. A két utóbbi csoportnak szinte minden hónapra jutott egy-egy 
fellépés, verseny, ahol ugyan nem a régi országos, nemzetközi eredményeket és helyszíneket 
produkáltuk, de színvonalas műsorokat adtunk, illetve pár tanulónk kiemelkedő eredményeket ért 
el versmondó versenyeken. 

 
Ebben a tanévben került sor az előző évben hanganyagra rögzített dal videoklipjének elkészítésére 
is. https://www.youtube.com/watch?v=cS76dSK_m98 
 

Az E2 évfolyamos tanulók (két csoport) munkájában és hozzáállásában pozitív változást vélek 
felfedezni. Ebben a tanévben már sokkal könnyedébben munkára bírhatóak voltak, kevesebb idő 
kellett fegyelmezésre, több jutott a munkára, és így a munkájuk is értékesebbé, mélyebbé vált. 
Feladattudatuk kezd kialakulni, a jövőre talán már kis mesedarabot is tudok velük kezdeni, bár az 
évfolyam fele beszédhibás. A következő tanévben erre fogok nagyobb hangsúlyt fektetni. 
 

Az E1 évfolyam tanulói – talán mert a mindennapokban is találkoznak a drámapedagógia 
módszerével – sokkal ügyesebbek. Gyengeségük a szókincsük szegényessége, melyen jövőre sok-
sok népmese, mese, történet megismertetésével, feldolgozásával kívánok segíteni. 
 

A CÖK-csoportnál a próbafegyelemmel vannak nagy gondok: ha esik az eső, ha túl hideg vagy túl 
meleg van, már nem jönnek vissza foglalkozásra. Sajnálom, mert énekben, táncban kiemelkedően 
tehetséges tanulók járnak drámára, de nagyon ritkán tudunk eljutni a produktumhoz, mert mindig 
hiányzik valaki közülük. Azokat a tanulókat viszont, akik rendszeresen járnak foglalkozásokra, és 
komolyan veszik a rájuk bízott feladatot, átvittem a Kaméleon csoportba, és ott kaptak 
folyamatosan feladatot, legyen az versmondó verseny, vagy fellépés, színdarabban való szereplés. 
Bízom abban, hogy példájukon felbuzdulva a kevésbé szorgalmasak is változnak, és a következő 
tanévben nem lesz ilyen gondom velük. 
 

Sajnálom, hogy az éven nem jutottunk el a Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozóra, de a 
felkészülési időszakba egy lábtörés erősen beleszólt – az egyik főszereplő hetekig nem tudott 
próbára jönni -, nem készültünk el időben.  
 

A tiszalúci színjátszó találkozóra érdeklődés hiányában nem került sor – ehhez talán egy 
kommunikációs hiba is hozzájárult. A két versengésre készült meséket gyermeknapon mutattuk 
be iskolánk alsó és felső tagozatának, illetve két idősek otthonába is elvittük ezeket. 
 

A mindennapi kisebb-nagyobb problémák megoldásában nyújtott segítséget köszönöm az 
iskolavezetésnek és iskolatitkárunknak! 
 

 
Ducsai Tiborné 
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Beszámoló / Bársony 
Népi játékok - néptánc 

 

Ebben a tanévben két évfolyamon tartottam népi játék és néptánc foglalkozást, beépítve a 
gyerekek órarendjébe. Az első és a második évfolyamon összesen 5 osztályban heti 2x45 perces 
foglalkozás kereteiben ismerkedtek a tanulók a néptánc alapjaival.  
Az első évfolyamon arra törekedtem a tanév folyamán, hogy minél több népi játékot, mondókát, 
népdalt ismertessek meg a gyerekekkel, bízva abban, hogy minél többen megkedvelik a 
foglalkozást és szívesen kezdik el a következő tanévet. Azt gondolom, hogy örömmel és szívesen 
vettek részt a foglalkozásokon.  
A második évfolyamon a fő cél a néptánc alaplépéseinek és egyszerű motívumainak 
megismertetése volt. A 2. évfolyamos csapat a tanév során sok fellépésen vett részt. Az iskolai 
Luca napi vásáron egy igen pörgős, népi mondókákkal színesített produkciót adtak elő. Szintén a 
2. évfolyam április 26-án részt vett a II. Ongai Gyermek Néptánc Gálán, ahol ők voltak a 
legkisebbek és ahol kiválóan megállták a helyüket. A három fős szakmai zsűri nagyon elismerően 
beszélt a csapatról. Szintén ez a csoport május 18-án fellépett a Zsongó Lillafüred elnevezés 
városi rendezvényen, majd június 1-én a Kapuzörgető Juniális c. városi rendezvényen. A május 
30-án megrendezésre került iskolai Művészeti Gálán is sikeresen szerepelt a csapat.  Június 15-én 
a Nyéki Tóbarátok Egyesülete által szervezett családi napon szintén fellépnek a gyerekek. Az első 
évfolyamos csapat június 4-én mutatkozik be először az iskolai Pünkösdi Vásáron az ő műsoruk 
nyitja meg a rendezvényt.  
Bízom benne, hogy a népi játék –néptánc foglalkozás hasonlóan népszerű lesz a következő 
tanévben is a Bársony Telephelyen. A gyerekek szívesen vesznek részt a foglalkozásokon, 
komolyan veszik a feladatokat, motiválja őket a sok fellépés lehetősége. A szülőktől maximális 
támogatást kapok.   

 
 
Dulibán-Grajz Andrea 
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Éves beszámoló 
Garabonciás Művészeti Iskola 

 
Telephely: Napkor 

 

Jó képességű csoportról van szó, tanulékony és tehetséges gyerekek vannak többségében, egy-
két kivétellel. A differenciált oktatást nem igazán tudtam alkalmazni, mert a figyelem 
hiányzott a gyengébb tanulók részéről, de év végére egészen összeszedték magukat, s a 
legjobb tudásukat adták.  

Tavasszal, májusban felléptek a napkori Kerekerdő Turisztikai Központban ,,Májusi bál” 
alkalmával, majd év végi vizsgabemutatót tartottunk az általános iskola tornatermében. A 
nézők bécsi keringő koreográfiát láthattak és más standard és latin-amerikai 
figurasorozatokat,  Angolkeringő, Tango, Rumba, cha-cha –cha , Rock n roll stb. 

Sikerült elérni a kitűzött célt, a formációt a ballagási bankettjükön is eltáncolták és sikerrel 
jártak. Remélem, jövőre ugyanígy fogok tudni tanítani Napkoron. 

 

 

Gurály Tamás 
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Tuzsér  

2018/2019 

 

- Az óvodában és előző években ismerkedtek a népi játékkal, énekkel, mondókával. 

Az előképző és az alapfok első évfolyamok elsődleges célja a népi játékokkal való 

megismerkedés volt, a játékélmény és érdeklődés kialakítása, motiváció fenntartása.  

Megismerték a játéktudatot és a szabályok megtartásának fontosságát. Rengetegféle 

zenét alkalmaztam óráimon, ezzel is még jobb hangulatot teremtve óráimnak. 

Elkezdték a néptánc alapmotívumainak tanulását, gyakorlását. Célom a készség és 

képesség fejlesztés, a motívumok alapozása, zeneiség és ritmusérzék fejlesztése.  

- Óráim további célja a térfomák megismerése, elsajátítása, kommunikációs készség 

fejlesztése, közösségfejlesztés, normák, helyi szokások kialakítása volt a gyerekekben.  

- A népi játékok és a népi drámajátékok segítségevel egyszerre többféle irányból 

megközelíthető a gyerekek fejlesztésének lehetősége. 

- Szeptemberben a gyerekek nemek szerinti aránya és a csoport előzetes tudása alapján 

választottam ki az adott táncanyagot és didaktikai módszereket. 

- Az évek alatt látszik a gyerekeken a fejlődés, egyre magabiztosabbak a színpadon 

teljesen természetessé vált a szereplés a szülők és a közönség előtt. 

- Sok eszközt beépítettem a koreográfiákba melyeket nagyon szerettek a gyerekek, 

segíti fejlődésüket, és ezáltal érdekes koreográfia jött létre. 

- A szeptemberi látszámot sikerült év végéig megtartani, szerettek néptánc órára járni. 

- Még jobban megismerkedtem a  szüleikkel, a többi pedagógussal. Igyekeztem minél 

többet beszélni velük, igy jobban megismerhettem őket és a gyerekeket is.  

- A fellépések szervezésében a művészeti iskola igazgatója illetve az általános iskola 

igazgatója és pedagógusai mindenben a segítségemre voltak.  

- A műsorokban dramatikus elemek, népi játékok, kisebb évfolyamokban ugrós táncok, 

nagyobb évfolyamokban csárdás és verbunk voltak. 
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Fellépések: 

 

2018.12.18: Nagy Háború című képzőművészeti pályázat eredményhirdetése, Világháborús 
megemlékezés című koreográfia. A műsorban verbunkot és csárdást táncoltak a negyedikes 
gyerekek. 

 

2018.12.21: Családi nap, Világháborús megemlékezés című koreográfia. 

2019.02.15: Újév nyitogató nevű rendezvény (félévi bemutató) 

A 2.a osztályos gyerekek koreográfiájának címe Csúfolódós dínom-dánom volt, ami a lányok-
fiúk közötti játékos csúfolódást vitte a színpadra. Népi játékokat adtak elő. 

 

A 2.b osztályos gyerekek koreográfiájának címe Délutáni forgatag volt. Egy vicces vásári 
jelentet adtak elő népi játékokkal és a néptánc alapjaival.  

 

A 4.b osztály a Világháborús megemlékezés című koreográfiát adták elő. Verbunkot és 
csárdást táncoltak. 

 

2019.04.12: Móra- Garabonciás táncverseny 

2019.06.07 :Év végi művészeti bemutató 

2.a osztály: Lipem lopom a szőlőt című koreográfiája  

2.b osztály: Lakodalom van a mi utcánkban című koreográfia. .  

4.b osztály: Sárközi Ugrós és cigánytánc 

Iván Katalin-Jónás Sándor és Jónás Kíra- Demeter Albert.  

A Móra- Garabonciás szóló táncversenyén kötelező tánc és szóló kategóriában ezekkel a 
táncokkal indultak.  

 

 

 

Hajdu-Szabó Adrienn 
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BESZÁMOLÓ - Hornyákné Gál Andrea 
2018 /2019 
FURULYA- CITERA- SZINTETIZÁTOR 
 

Ebben a tanévben A1-s tanítványom 11 fő volt. Ők kivétel nélkül citera órára iratkoztak be. 
Nehézséget okozott eleinte, hogy ezek a tanulók többségében szeptemberben kezdték az első 
osztályt és még se írni nem tudtak, se a betűket nem ismerték. Sokkal gördülékenyebben 
haladtunk a 2. félévben. Nehézséget okozott a csoportok eltérő összetétele. 6 tanuló járt egy 
órára, akiknek az ügyessége, értelmi képessége miatt az órákon folyamatosan differenciálni kellett.  

A gyerekek egyébként lelkesek, szorgalmasak voltak, az órákról csak betegség miatt hiányoztak, 
szívesen maradtak az iskolában 16 óra után, pedig egy iskolát kezdő kisdiáknál a napi 8 óra 
figyelem, fegyelem nagyon megterhelő. Örültem, hogy a hangszeres órák által egy kicsit 
lazíthattak és örömüket lelték a közös zenélésben.  
Célom a következő tanévre: csoportbontás a gyerekek szintjének megfelelően, hogy még 
gördülékenyebben haladjon a daltanulás. Erősíteni az ujjak munkáját a húrok lefogásánál, az 
ujjrend kialakítása. 
 

A 2. évüket befejező citerás tanulókat többször tudtam fellépésre vinni; Karácsony, nyílt nap, 
Anyák napja, házi verseny, Zsongó Lillafüred, Pünkösdi vásár, évzáró. 
Szorgalmasak az órákon, odafigyelnek, de hangszer hiányában hiányzik az otthoni gyakorlás. 
Célom a következő tanévre; az ének fejlesztése, ill. a dalok előadásának magabiztosabbá tétele. 
Megpróbálom az daltanulást máshogy felépíteni, mint ahogy eddig tettem, az első óráktól kezdve 
az énekeket csokorként fogjuk gyakorolni, hogy tudásuk pontosabb, precízebb legyen egy-egy 
előadásra. 
A 3 éve járó népi furulyásokon érződött, hogy felső tagozatba léptek. A megemelkedett óraszám 
és tanulnivaló mellett kissé háttérbe szorult a hangszeres gyakorlás. Rendszeresen jártak órára, 
órákon lelkesek, fegyelmezettek voltak, odafigyeltek. Szépen haladtunk a székelyföldi dalokkal, ha 
kisebb léptekkel is. Boronkai Benedek ettől a tanévtől a Fráter Gimnáziumban tanult, ahol 
lehetősége volt arra, hogy egy pályázat résztvevőjeként kiegészítsék tudását. Olyan lehetőségeket 
teremtettek neki, hogy táncházakban tud muzsikálni, amit nagyon élvez. A II. félévben sajnos 
kimaradt Rikk Andrea. 
A 3.osztályos szintetizátorosok közül sajnos kimaradt a II. félévben Barkó Zoltán. Ákos tanulási 
nehézsége miatt nehezen, döcögősen tanultunk, de kihoztuk a lehető legtöbbet. A lelkesedése 
sokszor kárpótolt a nehézségekért. 
 

 

 

Hornyákné Gál Andrea 
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Beszámoló 
a 2018/2019-es tanév munkájáról 

 
Telephely: BÁRSONY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
3531 – Miskolc, Bársony János u. 27/a. 
 

G-2801 csoport Alapfok 2. csoport (A/2) Osztály: 4-5-6-8. évfolyam 
Helyzetelemzés: 

19 fővel kezdtük az évet, a második félévtől 5 fő távozott, 1 fő érkezett, míg 3 fő átjött a másik 
csoportból hozzánk, így 15-fővel zártuk a tanévet. Ebből: 6 fiú és 9 lány. 
A csoport összetételét tekintve, sok ügyes, rátermett gyermekkel bír, helyzetgyakorlatokban 
kreatívak, szerepmegformálásuk is egyre élethűbb képet mutat. 
Erre a tanévre célul tűztem ki a fiú tanulók toborzását, mely sikerült is. 

Jövő évi cél: továbbra is a fiú tanulók toborzása, mivel a színdarabok főszerepei főleg a fiúkra 
íródtak, ugyanakkor a fiúk nem rajonganak annyira színjátszásért. Továbbá a már végzéshez 
közeledő tanulók csoportban tartását, mert amikor 3 év munka már bennük fekszik, akkor bizony 
sajnálja az ember odadobni, a gyerekek viszont a felvételihez közeledve egyre kevesebb áldozatot 
szeretnek hozni. 

Nagy öröm számomra, hogy két 8. osztályos tanulót felvettek a Zrínyi Ilona Gimnázium dráma 
tagozatára, mindkettővel külön is készültünk szorgosan a felvételire. 

A tanév során a következő előadásokat készítettük: 

2018. november 30. (péntek) Az első adventi gyertyagyújtás műsorát iskolánkban a KORONA 
címmel készítettük el.  

2018. december 20. (csütörtök) Iskolánk karácsonyi műsorát készítettük Charles Dickens: 
Karácsonyi ének elbeszélése alapján készült Müller Péter, Müller Péter Sziámi, Tolcsvay László: 
Isten pénze musical változatát. 
Az előadás nagy sikerére tekintettel a Miskolci Tankerületi Központ megrendezte az Első 
Tankerületi Gálát, melyen újra előadtuk darabunkat 2019. január 30. szerdán az Avasi Gimnázium 
Színháztermében. 
2019. április 27. napján, szombaton iskolánk alapítványi bálján a műsort a modern tánccsoport 
tagjai adták, az előadás ötletesebb legyen az egyes műsorszámokat nem moderátor vezetett be, ha 
drámás csoport élőképe. 

 
2019. május 30. A Bársony Összművészeti Tanévzáró Gála, melyen A világ leglustább királyfia c. 
mesejátékot adtuk elő. 
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Külső program: 

2019. március 7-én, csütörtökön a Diósgyőri Gimnáziumban a Grease-  c. musical diákszínpadi 
bemutatására látogattunk el, melyben iskolánk volt diákjai is felléptek. 
2019. március 27-én, szerdán a Miskolci Nemzeti Színház, „Kulisszák mögött” = Színházbejárás 
c. programján vettünk részt. 
 

G-2802 csoport Alapfok 2. csoport (A/2) Osztály: 2-3-4-5. évfolyam 

 
Helyzetelemzés: 

19 fővel kezdtük az évet, a második félévtől 3 fő átment a másik csoportba 1 fő pedig más 
városba költözött, így 15-fővel zártuk a tanévet. Ebből: 4 fiú és 11 lány. 
A tavalyi évhez képest javultak a magatartásbeli problémák. 

Jövő évi cél: koncentráltabb munka. Azonosulás a szereppel. 

A tanév során a következő előadásokat készítettük: 
2018. november 30. (péntek) Az első adventi gyertyagyújtás műsorát iskolánkban a KORONA 
címmel készítettük el.  

2018. december 20. (csütörtök) Iskolánk karácsonyi műsorát készítettük Charles Dickens: 
Karácsonyi ének elbeszélése alapján készült Müller Péter, Müller Péter Sziámi, Tolcsvay László: 
Isten pénze musical változatát. 
Az előadás nagy sikerére tekintettel a Miskolci Tankerületi Központ megrendezte az Első 
Tankerületi Gálát, melyen újra előadtuk darabunkat 2019. január 30. szerdán az Avasi Gimnázium 
Színháztermében. 
2019. április 27. napján, szombaton iskolánk alapítványi bálján a műsort a modern tánccsoport 
tagjai adták, az előadás ötletesebb legyen az egyes műsorszámokat nem moderátor vezetett be, ha 
drámás csoport élőképe. 

 
2019. május 30. A Bársony Összművészeti Tanévzáró Gála, melyen A világ leglustább királyfia c. 
mesejátékot adtuk elő. 
 

Külső program: 

2019. március 7-én, csütörtökön a Diósgyőri Gimnáziumban a Grease c. musical diákszínpadi 
bemutatására látogattunk el, melyben iskolánk volt diákjai is felléptek. 
2019. március 27-én, szerdán a Miskolci Nemzeti Színház, „Kulisszák mögött” = Színházbejárás 
c. programján vettünk részt. 
 

 
Miskolc, 2019. június 7. 

 

 

Hoskó Orsolya 
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Év végi beszámoló a bekecsi telephelyről 

 
 

A 2018-2019-es tanévet 4 növendékkel kezdtem és fejezem is be. 

 

A közösség alakítása érdekében tettem, hogy az új elsős növendéket megismerjük jobban és ő is 
minket ezért az első órán pár mondatban bemutatkoztunk egymásnak. Szerencsés helyzetben 
vagyok, mert nemcsak a szintetizátor órákat tartom én, hanem a szolfézst is. A szolfézs órán 
könnyebb közösséggé kovácsolódni. 
 

A legkedveltebb közösségformáló tevékenységünk a télapóváró és az adventi közös muzsikálás a 
karácsonyfa alatt és a tanteremben. Adventkor angyalkás játékot is szoktunk játszani. Kihúzzuk 
egymás nevét és nem áruljuk el, hogy ki kit húzott, majd ajándékkal lepjük meg a kihúzottat, de 
úgy hogy az első 3 nap csak valakivel elküldve adja át, majd a 4.nap ad át személyesen egy kis 
ajándékot.  

 
A félévi koncert előtt rágcsálni valót és süteményt és ivólét hozunk. Beszélgetünk egy kicsit a 
koncert előtt, és a koncert után a közönséget is megkínáljuk vele és velük is beszélgetünk egy 
kicsit.  

 
Április elsejéhez közeledvén fordított napot tartunk szintetizátor és szolfézs órán is. 

 

Az anyáknapi ünnepségen is felléptünk Vivien szintetizátoron játszotta a Mama c. számot és a 
többi gyerek énekelte. Közösen örültünk a szép előadásnak. 
 

Évvégi koncertkor ugyanúgy mint a félévikor beszélgetünk egy kicsit. 
 

Úgy érzem, hogy jó közösséggé formálódtunk. Facebookon létrehoztunk egy csoportot ahol a 
gyerekekkel és szüleikkel beszélgetünk, megosztjuk élményeinket, kérdéseinket, észrevételeinket. 
 

Tehetségkutató kis versenyt is szerveztünk a telephelyen. Szerettünk volna elmenni a kisvárdai 
versenyre is, de sajnos az időpont megváltozása miatt nem tudtunk elmenni, de jövőre tervezzük 
a benevezést. 
 

Tanév végén fagyizni szoktunk az utolsó óra után. 

 
 

Krucsainé Somogyi Éva 

 

 
 

 

 

 



 54

 

Beszámoló 
2018-2019-es tanév- Színjáték tanszak 

Sajóhídvég, Kisgyőr 
Készítette: Dr Kucskárné Izsó Angelika 

 
A tanévet tizennégy fő beiratkozott, és tizenkét fő nem beiratkozott tanulóval két 

csoportban kezdtem el. Az év eleji lendület nagyon vitte a csoportokat, minden nagyon jól 

alakult. Sok vidám pillanata volt az évnek. 

Úgy gondoltam, hogy idén is indulunk a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó 

Találkozó megyei fordulóján, de idén szerettem volna mindkét csoporttal megmérettetni 

magunkat. Sajnos ahogyan a hónapok teltek, egyre jobban látszódott, hogy nem fog menni, 

csak egy csoport, a rutinosabb A3-as tud felkészülni a versenyre. Egyre több időt fordítottunk 

a darab elkésztésére, ami a másik csoport idejének rovására is ment. 

A versenyen végül arany minősítést és különdíjat is kaptunk, tovább jutottunk a 

regionálisra, ahol díszoklevéllel és különdíjjal jutalmazták munkánkat. 

Nagyon szerettünk volna eljutni a hagyományos Tiszalúci Színjátszó Találkozóra, de 

idén nem sikerült, lemaradtunk róla. Állítólag nem volt érdeklődés, ezért elmaradt. Ez azért 

furcsa, mert több visszatérő csoport is van, és többekkel beszélgettünk, hogy ők is várják, 

jönnek. Sajnos sem én nem találtam sehol a felhívást, sem más. Így nem is tudtam 

jelentkezni, pedig nagyon jó lett volna. Ez már a harmadik évünk lett volna ott, nagyon 

szomorúak voltak a gyerekek, és én is, hogy ez idén kimaradt. 

A felkészülés és a versenyek fáradalmai kivették az erőt a csoportból, így az évet egy év 

végi közös partyval szeretnénk zárni, hiszen a kapott díjak bizonyítják, hogy a csoport 

teljesítménye kiváló. A regionális versenyen való részvételt tekintem idén a záróvizsga 

előadásnak. 

Az A3-as csoport nagyon erős közösséggé alakult az évek alatt. Sajnos a csoport egy 

része most fog elballagni, így nem tudom, hogyan alakul a nagyok sorsa, de a kicsikkel 

rendületlenül folytatjuk a munkát a következő évben is. Szeretném a nagyokat külön vinni, 

még akkor is, ha ennek költsége rám hárul, mert az a színvonal, amit képviselnek immár évek 

óta, nagyon magas. Ehhez a kicsiknek még fel kell nőni, nem lenne helyes sem szakmai, sem 

pedagógiai szempontból a két csapatot összevonni.A második félévben megkaptam a kisgyőri 

csoportot is, de sajnos az egy nagyon nehéz csoport. Alapvetően a csapat nagy része elzárkózott a 

velem való munkától, nagyon ragaszkodtak az előző tanárnőhöz, arra sem voltak hajlandók, hogy 
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eljöjjenek egy alkalommal, és megismerjenek. Akik eljöttek azokkal végül is sikerült egy rövid 

kis műsort csinálnunk március 15-re. A baj csak az volt, hogy mindezt egy hét alatt kellett 

összehozni, mert az iskolában későn szóltak, hogy a színjátszók fel szoktak lépni. Végül sikerült, 

de nem volt egyszerű feladat. 

Sajnos nagyon nehézkes az időpontok egyeztetése, sokszor úgy megyek ki, hogy 

senkit sem találok az iskolában, és hiába várok a diákokra. Olyan is volt, amikor egy vagy két 

gyerekkel dolgoztam, szinte feleslegesen, hiszen a közös munka itt a legnagyobb kincs, 

egyéni felkészítésre nem nagyon van példa, talán csak ha vers- vagy prózamondó versenyre 

készül egy tanuló. Itt azonban pusztán az érdektelenség, vagy lustaság, vagy nemtörődömség 

miatt maradtam egyedül 1-2 gyerekkel egy-egy foglalkozáson. Azt gondolom, hogy ez a 

csoport már nem alkalmas a további munkára, újra, vagy újat kellene építeni. 

 

 

 

 
Dr Kucskárné Izsó Angelika 
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Beszámoló a 2018/2019-es tanévről 
Lukács Éva (Kisgyőr, Miskolc) 
 

15 tanítvánnyal kezdtük meg a tanévet a két településen. Három új növendék iratkozott be, 
mindhárman Kisgyőrben, a többiek régi tanítványok voltak, akiknek a tudására már lehetett 
építeni. A kezdőkkel sokat dolgoztunk, nagyszerűen is haladtunk, egy év alatt két kottát is 
kitanult a három gyermek. Jó közösséget is sikerült kialakítani, tanultak sokat egymástól, 
figyelték egymás munkáját, kis zenekari produkciókat is színpadra állítottunk nem egyszer.  

 

Számos fellépésünk volt mindkét telephelyen, illetve versenyeken is részt vettünk. Nem 
keressük a fellépési lehetőségeket, sorra érkeznek az osztályfőnököktől az igazgatóktól, 
illetve a rendezvények szervezőitől, így a csoport tagjai igyekeztek megfelelően felkészülni és 
megállni a helyüket. Mindez motiválta is őket, sokan különös izgalommal készültek az 
előadásokra. Kisgyőrben évek óta működik egy lány-zenekar. Elszántak, lelkesek, sokat 
felléptek már nélkülem is jótékonysági bálon, pedagógus napon, vagy éppen tanévzáró 
ünnepélyen. 

  

Legkedveltebb közösségformáló alkalmaink a Mikulás és a Karácsonyi koncertjeink voltak, 
de mindig különleges alkalommal bír a félévi és az évvégi vizsgakoncert is. 

 

Az idén két országos versenyre is eljutottak növendékeim: Turcsányi Máté, Iván Rebeka, 
Barsi Réka, Bereczki Léna. 

 

A csoporttagokkal (hozzáállás, gyakorlás, lelkesedés, feladat- és szerepvállalás, stb…) 
mindkét településen meg voltam elégedve. Jól haladtunk valamennyi növendékkel, az éves 
tananyagot maradéktalanul sikerült elsajátítaniuk.   

 

E tanévben is megfigyelhető volt a rend. Szinte soha nem hagytak ki a tanulók egyetlen órát 
sem, órára járásuk pontos volt, a szülők is figyelemmel kísérték a tanulók fejlődését, 
partnerek és segítőkészek voltak, látogatták a megbeszéléseket, a koncerteket, a vizsgákat. 
Ilyen háttérrel, renddel, felelősségtudattal sikerült kiépíteni a stabil csoportot. 

 

Turcsányi Máté sikeres alapvizsgát tett június 19-én. 

 

 

Lukács Éva 

 

Miskolc, 2019.06.20. 
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Éves beszámoló 

Grafika az Eötvösben 

Opre Edina Irén 

A tanév során többféle technikával ismerkedtünk meg kicsikkel, nagyokkal egyaránt. Két csoporttal 

kezdtük és zártuk az évet, ami hétfői és szerdai elfoglaltságot jelentett. Mindkét társaság más és más 

képességű diákokból áll. Néhányuknál nehézkesen megy a feladatkoncentráció, ezeket játékos feladatokkal, 

egyéni fejlesztésekkel igyekszem növelni. A folyamatos szakköri differenciálásnál a korosztályok kedvet 

kaptak egymás feladatainak kipróbálására. Rendkívül inspirálták egymást, felébredt a versenyszellem. 

Félévkor némi vándorlás volt tapasztalható a csoportokban, páran mentek, többen jöttek. A jó élmények, 

inspiráló légkör és a diáktársak beszámolója bármilyen toborzásnál többet ér. Pályázatok kapcsán egyszer 

értünk el helyezést. Több pályázatról visszajelzést sem kapunk, ami nem éppen motiváló a gyerekek 

számára. A számunkra kijelölt termet otthonosabbá és olyan grafikásabbá varázsoltuk a gyerekekkel. Az 

első félévben legjobban sikerült alkotások kerültek a falra. 

A következő tanéveben a nagyobb létszám miatt 3 csoportra is lehetőség nyílik. 

Nyíregyháza, 2019. 06. 14. 

                          Opre Edina Irén 
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Beszámoló 
Gitár tanszak- Orosz Gábor 

2018/2019. tanév  

 
1. Statisztika  

Az idei évben összesen 6 növendékkel kezdtem a tanévet. A gitár órákról való hiányzás nem 
volt kirívó, csak indokolt esetben történt. A féléves tanszaki tanulmányi átlag 5. 

 
2. 1. féléves oktató-nevelő munka értékelése, tehetséggondozás 

Szabó Bálint és Faragó Bence képzésében a klasszikus gitár alapok a mérvadók, mindketten 
nagyon szépen teljesítettek az év végi meghallgatáson. A következő tanévtől Bálintot 
szeretném a klasszikus zene mellett könnyedebb irányba is terelni. Sajnos Bence a 
középiskolai tanulmányok mellett már nem szeretné folytatni a gitározást, így vele jövőre nem 
találkozom. Bodrogi Éva esetében a személyiség fejlesztés, a pódiumbiztonság még mindig a 
legfőbb feladat. Az egyre bonyolultabb akkordjáték mellett idén a szóló gitározásra helyeztük 
a nagyobb hangsúlyt. Egyre magabiztosabban kezeli a gitárt, oktáv játék esetén jól olvassa a 
kottát. Érdemes lenne zenekarban kipróbálnia magát. A székhelyen három különböző 
képességű fiú járt csoportba. Igyekeztem mindenki egyéni képességeit klasszikus etűdökön 
keresztül fejleszteni, de a kamarazene is jelentős szerepet kapott az órákon. Jó hatással van a 
fiúkra ez a képzési forma. Mind a kottaolvasási készségük, mind a klasszikus technikai 
fejlődésük nagyon jó ütemben valósult meg. Egyre jobb összhang alakul ki a kamarazenélés 
során. A pengetővel való játék fejlesztése lesz a jövő elsődleges feladata.  
 
A zenei nevelésben sarkalatos pont a gyakorlás kérdése. Sajnos a gyerekek mind az iskolai 
leterheltségük miatt, mind egyéb külön foglalkozásaik miatt, nem mindig a rendszeres 
felkészülést részesítik előnyben. Bár nincs olyan növendékem, aki egyáltalán nem készül az 
órákra, de a jövőben a rendszerességre és a tervezett gyakorlási módszerekre szeretném 
szoktatni a növendékeket, hiszen sokkal kevesebb energiával, nagyobb eredményt lehet elérni. 
Nagyon jót tesz a zenekari játék, nem csak az együtt játék fejlődésében, de a közösségben 
való muzsikálás személyiségfejlődésre gyakorolt hatása miatt is.  
 
Idén adminisztrációban kevesebb volt a teher, de még mindig úgy érzem, hogy fölösleges és 
nem célravezető adminisztrációs terheket ró az iskola a főtárgy tanárokra (tanmenet, 
tematikus terv). Vagy minden gyerekre külön kellene készíteni évről-évre vagy senkiről, az 
elektronikus napló lehetőséget ad az órai anyag óráról-órára történő beírására. Természetesen 
év elején a tanár átgondolja, hogy mit is szeretne tanítani (néhány mondat, esetleg iskolák, 
gyűjtemények vázlatosan), de mivel egyéni oktatásról van szó, így annyi tényező befolyásolja 
azt, ami miatt csak fölösleges idő és energiapazarlás a tematikus tervek és a tanmenetek 
gyártása.  

 
3. Szülői kapcsolattartás, tapasztalatai 

A szülőkkel való kapcsolattartásnál rendszeresen érdeklődnek személyesen, telefonon esetleg 
Facebookon. Szerintem megfelelő mértékű a szülők jelenléte a növendékek zenei 
nevelésében. Nagyon pozitív, hogy fontosnak tartják a szabadidő eltöltésének ezen formáját. 

 

                                                                                                                

Orosz Gábor 
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Garabonciás Művészeti Iskola - Nyíregyháza – Móra telephely 

Év végi beszámoló 

2018/2019 

Készítette: Rimán Barbara 

Népi furulyán kilenc tanuló kezdte meg a 2018/2019-es tanévet a Nyh-Móra telephelyen 

(ebből régi növendékek száma: hat fő, új növendékek száma: három fő). Nagy örömömre 2019. 

februárjától kezdődően egy új növendék is csatlakozott, aki a következő tanévben is folytatja népi 

furulyás tanulmányait.  

Az év elején kitűzött célokat (közösségi programok, a növendékek szociális és érzelmi 

kompetenciáinak, valamint különböző készségeiknek fejlesztése) sikerült megvalósítani. A népi 

furulyások között olyan légkör kialakítása történt meg, ahol a növendékek segítették és 

támogatták egymást. Pozitív volt számomra, hogy a szolfézs órákon a magasabb évfolyamba 

járóknak tanított dallamokat az előképzőseim is megtanulták – több esetben önállóan. Homogén 

és heterogén párok, illetve csoportok kialakításakor pontosan és hatékonyan tudtak egymással 

együttműködni.  

A tavalyihoz hasonlóan az idei tanévben is jellemző volt, hogy az egyazon osztályba járó 

növendékeim segítették és tanították egymást, ezzel is bővítve repertoárjukat, illetve elősegítve 

technikai fejlődésüket. Újdonságként jelent meg az előképzős növendékeim körében, hogy 

otthoni önálló munka során a diákok önmaguktól tanulva is hoztak dallamokat az órára. 

Pozitívumként megemlíthető, hogy az iskolai tanórák közötti szünetekben is, illetve az előképző 

1. évfolyamos gyerekek osztályfőnökének köszönhetően az ének órán is megvalósult a rendszeres 

muzsikálás. 

A tanév folyamán a gyerekek a népi furulyán kívül más hangszerekkel is 

megismerkedhettek: a népi hangszerek közül a citerával és a kobozzal, a klasszikus hangszerek 

közül a fuvolával. A kobozzal való kamarajáték pozitív és motiváló volt a növendékek számára, 

élvezték a közös muzsikálást, a másabb hangzásvilágot, melynek eredményét a novemberi 

fellépésen, valamint a félévi tanszakin a közönség számára is megmutatták. A citerát és a fuvolát a 

növendékek szívesen próbálták ki, a tanárok játékát pedig ámulva hallgatták.  
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1. kép - Félévi tanszaki hangverseny 

Az idei tanévben került megrendezésre a Garabonciás Népzenei Verseny, amelynek a 

főszervezője voltam. A versenyen résztvevő öt növendékem közül hárman helyezést értek el. (1. 

sz. melléklet) 

Az év elején kitűzött célok között szerepelt a fellépéseken való részvétel (2. sz. melléklet). A 

növendékek a félévi és az év végi tanszaki hangversenyeken kívül a Móra Ferenc Általános 

Iskolában megrendezésre kerülő rendezvények résztvevői voltak (2. kép). Egyéni, páros és 

kamara (ének-furulya, koboz-furulya) formációkban mutatták be a hangszeren való játékot a 

közönség számára.  

 
2. kép - Rajzverseny eredményhirdetésén furulyamuzsika és ének 

Az év elején eltervezett közösségi programokat megvalósítottam. A karácsonyi program 

során közösen karácsonyi dalokat énekeltünk, amelyet citerával és furulyával kísértünk. A 
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fordított nap mind furulya órán, mind szolfézson megvalósult. A gyerekek többsége előre 

felkészült ezekre az órákra, volt olyan növendékem, aki külön jegyzetet – mondhatni óravázlatot 

– készített. Jó volt megtapasztalni és látni, hogy amiket látnak tőlem, ők is sikeresen alkalmazzák. 

Ezen kívül nagyon kreatív feladatokkal is készültek. Az év végi program – már hagyományosnak 

számító – közös fagylaltozást, valamint közös játékokat foglalt magában az iskolához közeli 

játszótereken. (3. kép) 

 
3. kép - Év végi közösségi program 

 

A tanulók az egész évben nagyon sokat fejlődtek, ezt a munkát szeretném tovább vinni és 

folytatni az elkövetkező tanévekben is.  
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1. sz. melléklet 

 

2. sz. melléklet 

 

 
 

 

 

 
Rimán Barbara 
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Beszámoló – 2018/2019 
Dr Ámbédkar Gimnázium 

Sulymosiné Kiss Katalin 
 

 

Ebben a tanévben a kezdő növendékek nagy lendülettel kezdtek hozzá a szintetizátoron való 
játék tanulásához. Megismerkedtek a hangszer sajátos tulajdonságaival, annak kezelésével, majd 
fokozatosan kezdték megtanulni a zenei ABC-s neveket és azok játékát mindkét kéz 
használatával. Olyan kottából tanulnak, amelynek minden darabjához egy kétkezes tanári kíséret is 
van. Így az első órától élvezhető kis négykezes „műveket” gyakorolnak.  
 

A tanulók előmenetele változó volt. Nincs két egyforma gyerek, így mindenki a saját 
képességeinek megfelelő darabokat játszott. Egy kimagaslóan tehetséges növendék gyakran 
játszott iskolai ünnepélyeken. 
 

A következő tanévben is lesz elegendő növendék a Dr Ámbédkar Gimnáziumban. 
 

 

Sulymosiné Kiss Katalin 
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Beszámoló 

a Garabonciás Művészeti Iskola Tiszalúci és a Sajóhídvégi telephely néptánc tanszakának  

évközi munkájáról a 2018-2019-es tanévben. 

 

Tiszalúc 

A 2018/2019-es tanévet Tiszalúcon két előképzős csoporttal kezdtem meg. 

Az E1 (20 fő) csoportban az általános iskola elsősei egy éve, míg az E2 (19) csoportba 
az általános iskola harmadikosai három éve tanulhatják a néptánc alapjait, elsősorban játékos 
formában. 

A népi játék órákon elsősorban népi játékok segítségével, alapvető mozdulattípusok 
fejlesztését, ugróképesség, erő-állóképesség, ritmusfejlesztés és a térben való tájékozódás 
képességének fejlesztését tűztük ki célul.  

A szocializációs folyamatok fejlesztésének főbb ismérveit, a közösségi érzés, a 
közösséghez tartozás, az önfegyelem, a kommunikációs képesség (verbális, nonverbális), 
játékbátorság, szabálytudat fejlesztése az egybefűzött játékok kapcsán sokat alkalmazhattuk 
és gyakorolhattuk. 

A mondókák, kiszámolók, játékdalok tanulása során a memóriafejlesztés nagyban 
segítette a magabiztos színpadi megjelenést, a játékcselekmények és játékfűzések elsajátítása 
pedig bizonyos (hagyományos kultúra) összefüggések megértését. 

A tanév során két fellépésen vehettek részt a tiszalúci gyerekek 
1. 2019. április 4. 14 óra:  

 
Helye: Arany János Általános Iskola, Tiszalúc 
A program: „Iskolacsipegető”. A leendő elsősök számára bemutatók az általános 
iskola szabadidős tevékenységeiről (zene, néptánc, színjátszás).  
Résztvevők: az első osztályos előképzős gyerekek (18 fő), Tiszalúc 
 

2. 2019. május 27. 
 
Helye: Arany János Általános Iskola, Tiszalúc 
A program: év végi bemutató és vizsga 
Résztvevők: E1 és E2 csoportok (34 fő), Tiszalúc 

 

Elért eredmények:  

A gyerekek csillogó szemmel, szívesen tanultak új mozdulatokat, szövegeket, dalokat. 
Lelkesen gyakoroltak. Mindig szívesen fogadtak engem is. 

Nehézségek: 

A szocializáció kezdetleges (egyrészt korosztályi, másrészt családi okokból adódóan) 
volta, valamint a magatartászavarok miatt, a munkatempó nagyon lassú, akadozó, így kevésbé 
hatékony. 

Javaslat: 
1. A megfelelő mennyiségű tananyag kiválasztásával, lassabb tempójú haladás 

elfogadása mellett, több differenciálással, a fennálló helyzet elfogadásával lehetőség 
nyílhat a pedagógus és a gyerek számára a jobb együttműködésre. 
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2. A kirívó, szélsőséges magatartású tanulók esetében, javaslatot lehet tenni esetlegesen 
más művészeti tanszakokra való átirányításra. 

 

Sajóhídvég 

A 2018/2019-es tanévben Sajóhídvégen egy alapképző csoport indult, a tavalyi két csoport 
összevonásával. 

 Az alapképző 1. és 2. évfolyamán 20 fő tanulhatta a néptánc alapjait a játék központi 
szerepének megtartásával, túlnyomórészt zenés, táncos játékokat, valamint az ugrós táncok 
alapvető mozdulatait, lépéseit. 

 Célunk volt, hogy sokféle eszköz bevonásával képességfejlesztő gyakorlatok 
segítségével, alkalmassá tegyük a testet a tananyag szerinti táncos mozgásra. 

 Így az eszközök, játékok használatával fejleszthettük az ugrástechnikát, az alapvető 
táncos alakzatok fogalmi rendszerét, a térben való tájékozódás képességét. 

A tanév során négy fellépésen vehettek részt a sajóhídvégi gyerekek 
1. 2019. 03 .02. 

  
Helye: Sajóhídvég, Rákóczi Julianna Általános Iskola  
Alkalom: Jótékonysági bál  
Résztvevők: A1-A2 csoport (14 fő) Sajóhídvég 
 

2. 2019. 05. 31. 
  
Helye: Köröm 
Alkalom: Körömi Rákóczi Találkozó.  

A Körömi Rákóczi Hagyományőrző Egyesület, valamint a Szent II. János 
Katolikus Általános Iskola szervezésében 

Résztvevők: A1 és A2 csoport (21 fő), Sajóhídvég 

 
3. 2019. 06. 04.  

Helye: Sajóhídvég, Rákóczi Julianna Általános Iskola  

Alkalom: Összetartozás Napja 

Résztvevők: A1 és A2 csoport (8 fő)  Sajóhídvég 

  
4. 2019. 06. 19.  

Helye: Rákóczi Julianna Általános Iskola  

Alkalom: Bizonyítványosztás, Tanévzáró ünnepség, Sajóhídvég   

Résztvevők: A1 és A2 csoport (14 fő), Sajóhídvég  

Elért eredmények, sikerek 

 
1. Több koreográfiát is megtanultak a gyerekek: - Szigetközi 

- Moldvai 
- Somogyi 

2. Néhányan szívesen tanultak olyan táncokat is, ami nagyobb kihívás volt számukra. 
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3. A ritmusérzékük nagyon sokat fejlődött a három év alatt. Mernek énekelni, 
csujogatni tánc közben. Könnyen tanulnak szövegeket. 

4. Köröm településsel közösen nyert pályázat kapcsán 16 saját viseletet tudtunk 
varratni az iskola számára.  
 

Nehézségek: 

 
1. A fellépések okán nem egyformán megbízhatóak a gyerekek. Sajnos mindig 

akadnak, akik nem jönnek el, így társaikat cserbenhagyják. Ez mind szociális, 
társadalmi problémákra vezethető vissza (ezt persze tudományos megalapozottság 
nélkül állítom, alátámasztani nem tudom) 

2. Külsőségekben, megjelenésükben; a ruházatuk (cipőt is beleértve), hiányosak, 
kopottak. 

3. Belső tulajdonságaikat tekintve; a munkamoráljuk és a magtartásuk esetleg a 
szorgalmuk nem mutat egyenletes teljesítményt, vannak kirívó esetek is. 

4. A szocializáció kezdetleges (egyrészt korosztályi, másrészt családi okokból 
adódóan) volta, valamint a magatartászavarok miatt, a munkatempó nagyon lassú, 
akadozó, így kevésbé hatékony. 
 

Javaslat: 

 

 1. A megfelelő mennyiségű tananyag kiválasztásával, lassabb tempójú haladás 
elfogadása mellett, több differenciálással, a fennálló helyzet elfogadásával lehetőség nyílhat a 
pedagógus és a gyerek számára a jobb együttműködésre. 

 2. A kirívó, szélsőséges magatartású tanulók esetében, javaslatot lehet tenni 
esetlegesen más művészeti tanszakokra való átirányításra. 

  

Együttműködés a befogadó intézményekkel 

 
1. Alapvetően jó a kapcsolat mindkét intézménnyel és azok vezetőivel (Tiszalúc, 

Sajóhídvég - Általános Iskolák). 
 

2. A sajóhídvégi iskola vezetői talán pontosabban látják a művészeti iskolában rejlő 
lehetőségeket, így látványosabban, olykor lelki támaszt is nyújtva támogatják a siker 
érdekében. 
 

3. A gyerekösszetételből adódó szociális, társadalmi hátrányok miatt, látnunk kell, hogy 
a művészeti képzés bizonyos esetekben olyan kapaszkodó lehet egyes tanulók 
számára, ami kitörést biztosíthatna nekik egyéb hiányzó kompetenciák helyett, esetleg 
mellett. 
 

4. Éppen ebbe a lehetőségbe kapaszkodik a sajóhídvégi igazgatónő, koordinátor és a 
tantestület is. Mindenképpen példaértékű az, ahogyan segítenek terelgetni a diákokat 
ezen az úton, és a heti egy alkalommal arra „tévedő” oktatók nyugodt 
munkavégzéséhez szükséges feltételeket igyekeznek biztosítani. 
 
Köszönet Csillik Istvánné Marika igazgatónő, Gergelyné Andrea koordinátor, minden 
takarító néni (az összes Ilona, Magdika, remélve, hogy nem hagytam ki senkit), akik 
segítenek a ruha és a „gyerekrendezésben”, Tibi bácsi, Feri bácsi- portások (akik 
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mindig nagy szeretettel nyitják a kaput nekem és segítenek technikai feladatokat is 
megoldani). 
 
 
 
Készült: 2019. június 29.   Készítette:    Szabó Péterné 
        néptáncpedagógus 

 

 

 

Mellékletek 

 

 
1. Jótékonysági bál 2019.03.02. Sajóhídvég 

 
2. Jótékonysági bál 2019.03.02. Sajóhídvég A1-2.osztály 
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1. Év végi vizsga 2019.05.27. Tiszalúc E2. osztály 

 

 
2. Év végi vizsga 2019.05.27. Tiszalúc E1-2.osztály 
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3. Év végi vizsga 2019.05.27. Tiszalúc E1. osztály 

 
1. A körömi fellépés 2019.05.31. A1-2. osztály 
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2. A körömi fellépés = „ Viseletavató” 2019.05.31. A1-2. osztály  
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Dr. Szabóné Bugán Ágnes Marianna 

2018/2019 Beszámoló  

     Nyíregyháza-Eötvös citera, népi ének 

A 23 fős csoport összetétele: 

-21 fő citerás, 2 fő népi énekes, 

-A1 7 fő, A2 5 fő, A3 8 fő, A6 3 fő 

-17 fő alsó tagozatos, 6 fő felső tagozatos növendék. 

 

A közösségi tervben tervezett mindhárom programot: a hangszerhúrozást, -hangolást, 
a faültetést és a karácsonyi koncertet is sikerült megvalósítani. A programok jó hangulatúak 
voltak, szívesen részt vettek a gyermekek, szülők egyaránt. A szülőkkel sikerült egyéni 
beszélgetéseket is kialakítani kötetlenebb formában, úgy éreztem, ez pozitív hatással volt a 
tanár-szülő kapcsolatra. A szereplések száma jóval meghaladta a tervezettet, növekedett a 
felkérések száma, volt olyan, amelyet már nem is tudtunk vállalni. Örülök, hogy művészeti 
iskolai tevékenységünket a fogadóiskolában sikerült továbbra is ismertté és elismertté tenni. 
Az iskolán kívüli szerepléseken is elégedettséget tapasztaltunk a műsor minőségével, a 
csoport megbízhatóságával kapcsolatban. A saját iskolai, a fogadóiskolai, városi és országos 
médiában (online, rádióban is) való megjelenésünket most is szívesen, büszkén fogadták a 
növendékek, szülők egyaránt. A versenyeken való részvétel is jóval több volt a tervezettnél. 2 
tervezett versenyt ugyanarra az időpontra hirdettek meg, így az egyikre tudtunk elmenni. A 
Garaboniás Népzenei Versenyre sikerült motiválttá tenni több gyermeket, mint számítottam, 
kisebb csoportban olyanok is bevállalták a versenyt, akik egyedül nem akartak versenyen 
kiállni. Elfogadták azt is a növendékek, ha valakit nem javasoltam még versenyre jönni, vagy 
nem vállalta a diák, hogy ilyen formában színpadra álljon a csapattal. Viszont a szereplések 
elvállalásában nagyon nagy aktivitás jellemezte ezeket a növendékeket is. A kunhegyesi 
versenyünket a szülők úgy is támogatták, hogy többen elutaztak velünk, vagy külön autóval 
testvér, nagyszülő is jött a szülőkkel. A szülők úgy segítettek, támogattak bennünket, hogy 
önállóságot is hagytak gyermekeiknek, az egyik szülői értekezleten elhangzott kérésemmel 
összhangban. Tanév végére egyre nagyobb szeretetet, tiszteletet, együttműködést és megértést 
éreztem a gyerekek viselkedésében, a különböző korosztályok jelentősen közeledtek 
egymáshoz.  

Megoldandó helyzetnek érzem a fogadóiskolában a koncerteken való megfelelő 
körülmények biztosítását mind a tanulók, mind a közönség számára. Szülői jelzések hatására 
tettem több lépést is erre a tanév során, a tanév végi koncert alkalmával újabb helyzetek 
jelentkeztek, amelyek átgondolást, szervezést igényelnek.  

Az áprilisi- májusi beiratkozás ebben a tanévben több új tanulsággal is járt. Sokan, 
akikre nem volt jellemző, az utolsó pillanatig halogatták a papírok leadását, sok szülő jelezte, 
hogy nagyon nehéz ebben az időszakban döntést hozni (tavaszi fáradtság, tanév közben stb.). 
Azt tapasztaltam, az ebből adódott légkör nehezítette a tanév végi tanulási folyamatot.  

A házi versenyen nagyon jól érezték magukat a gyerekek, érdekes volt számukra 
megismerni más telephelyekről Garabonciás-növendékeket. Volt olyan szülői felvetés, hogy 
akik nem értek el helyezést, azok egy részvételi oklevelet kaphatnának –e, ha máskor is lesz 
ilyen verseny. 

Ebben a tanévben is készítettem tanulói és szülői elégedettségi felmérést, aktív volt a 
részvétel ebben. 

A tanév során egyedi helyzetet jelentett, hogy szeptembertől önköltséges MSC-
képzésben vettem részt a Nyíregyházi Egyetemen. Nehéz volt a tanítás mellett az intenzív 
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tanulás (4 féléves anyag 2 félévben tanulása), viszont az ott tanultak közül sokat már tanév 
közben fel tudtam használni a munkámban. Részt vettem még a NMI Művelődési Intézet –
Vass Lajos Szövetség nyíregyházi népzenei továbbképzésén.  

 
 

 

Dr. Szabóné Bugán Ágnes Marianna 
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Beszámoló a 2018-2019-es tanévről 
Tar Balázs 

 
A tanévet nyolc növendékkel kezdtem meg, melyből 6 fő a Garabonciás Alapfokú 

Művészeti Iskola és 2 fő a Smart Academy keretein belül kezdte meg a 2018-2019-es tanévi 
tanulmányaikat. 

A közösség kialakítása érdekében tartottam a növendékek számára csoportos órákat, 
ahol meghallgathatták egymást, kamara órákat, ahol közösen zenéltek. Az év elején 
betervezett közösség fejlesztésre tett célkitűzéseimnek a karácsonyi koncert pontját nem 
tudtam tartani, mivel tanári zenekar kíséretében a Bársony János Általános Iskola dráma 
szakos növendékei adtak elő egy színdarabod az Isten Pénze című musical előadásból. Az év 
végi vizsgakoncertet és az annak kapcsán betervezett fogadást sikeresen lebonyolítottuk. 

Az év eleji célkitűzések közül nem tudott megvalósulni a szintetizátor-keyboard 
tárgyból tanulmányi versenyen való részvétel. Egy időben történt a megrendezése a Bársony 
János Általános Iskola által megrendezett Művészeti Gála koncertjének időpontjával. A 
tanulók fejlesztésére vonatkozó célkitűzéseimet sikerült elérnem. 

Egyes tanulóknál voltak a tanulással, gyakorlással kapcsolatban nehézségeim. Az 
ebből fakadó problémákat a szülőkkel együttműködve igyekeztünk orvosolni. 

A tanév során, az alábbi rendezvényeken vettek rész a növendékeim: 

2019.05.06 
Bársony J. 
Ált. Isk. 

anyák napja osztályfőnök Szabó Nándor Noel 
1 
fő 

Tar 
Balázs 

2019.05.07 
Bársony J. 
Ált. Isk. 

anyák napja osztályfőnök 
Holhós Milán, Orosz 
Dávid, Újvári Vince 
György 

3 
fő 

Tar 
Balázs 

2019.05.07 
 

anyák napja osztályfőnök Szák Endre 
1 
fő 

Tar 
Balázs 

2019.05.30 
Bársony J. 
Ált. Isk. 

művészeti gála 
koncert 

Hoskó 
Orsolya 

Pallai Lili, Szabó 
Nándor Noel, Ujvári 
Vince György 

3 
fő 

Tar 
Balázs 

2019.06.07 Székhely 
tanévzáró 
koncert 

Mészáros 
Béla 

Pallai Lili, Szabó 
Nándor Noel, Ujvári 
Vince György 

3 
fő 

Tar 
Balázs 

 

 

 

Készítette: Tar Balázs 
 

 
 

 
 

 


