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A művészeti munkaközösség tagjai: 

Begala Andrea                       klasszikus zongora előadóművész, zongora 

tanár, billentyűs tanszakvezető 

Juhász Péter                          ének, szolfézs, gordon és blockflöte szakos   

tanár, fafúvós tanszakvezető   

Madaras Attila                       klarinéttanár, kamaraművész, a művészeti   

munkaközösség vezetője, szakszervezeti titkár 

Mészáros Imre                       kürttanár, rézfúvós tanszakvezető 

Molnár Melitta                        szolfézs-zeneelmélet tanár, szakértő, 

zeneelmélet tanszakvezető                               

Strelecz Csilla                       tanító, rajz szakos tanár, képzőművész 

tanszakvezető 

Tombácz Anikó Mária           táncpedagógus, modern társastánc tanár, 

társastánc tanszakvezető 

 

Tanártovábbképzések: 
 

1. III. Furulyás szakmai fórumon, Sátoraljaújhelyen Juhász Péter és Madaras 
Attila 5 órás képzésen vett részt. 
 

2. Megújulás a szolfézsoktatásban című továbbképzésen Molnár Melitta vett 
részt februárban.  

 
 

Tehetséggondozás: A művészetoktatás önmagában tehetséggondozás, melyben 

vannak jók és még jobbak. A hátránykompenzáció a zeneoktatásban jobban 

érvényesül, mint az általános iskolában mivel egy tanár egy tanulóval foglalkozik.  

 

Tanulmányi versenyeredmények: 

 

Az első félévben csak a képzőművészeti ágban voltak versenyek, pályázatok.  

A különböző rajzpályázatokon örömmel vesznek részt a tanulók. Az elmúlt évek 

tapasztalatai alapján az idén csak helyi felhívásokra küldtünk pályamunkákat, mivel 
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az Alsózsolcán kívüli rajpályázatokra küldött alkotásokra régóta nem érkezett sem 

értékelés, sem visszajelzés, sem a gyerekmunkákat nem kaptuk vissza. 

 

 

November: 

A Minőies Alapítvány rajzpályázata: "Önkéntes munka, A közösség, amihez tartozom 

" címmel. 

2. helyezés: Erdei Nagy Kiara  A/1 

Különdíj: Rontó Kornélia  A/1 

November: 

Az Alsózsolcai Közösségi Ház rajzpályázata: "Benedek Elek meséi" címmel 

2. helyezés: Balog Annamária Ek./2. 

3. helyezés: Balog Dzsesszika Ek./2. 

December: 

Benedek Elek Tagiskola rajzpályázata: "Karácsony a családunkban" címmel 

1. helyezés: Vadász Kiara Melissza Ek./2. 

2. helyezés: Rontó Abigél Ek/1. 

3. helyezés: Rontó Noémi Virág Ek./2. 

2. helyezés.  Erdei Nagy Kiara A./1. 

3. helyezés: Rontó Alfonz Sándor A./1. 

 

A rajzpályázatokra készített képeket kiállításokon lehetett megtekinteni, aminek a 

gyerekek nagyon örültek. 

Az okleveleknek és az apróbb ajándékoknak mindig jó hatása van a későbbi 

munkákra, eredményesebbnek érzik a munkájukat a tanulók.  

 

Pályaorientáció: 

A táncművészeti ágon a kimagasló képességű tanulók a Miskolci Revitál Táncsport 

Egyesület tagjaiként is edzenek és versenyeznek.  
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Megvalósult programok: 

 

Hónap Tevékenység Felelős 

 Augusztus 
     vége 
 
 
 
 
 
 
 
Szeptember                 

1. hét    
2-4.hét 

       19.  
 
        24.  
        27.  

Augusztus végén a Sajó menti települések 
találkozóján – Miskolc Big Band zenekar 
koncertezett, oszlopos tagjával, kollégánkkal 
Madaras Attilával. 
Tanévnyitó munkaközösségi foglalkozás- 
a tanév programjának megtervezése 
Tanmenetek elkészítése 
Évnyitó műsorra növendékek felkészítése 
 
Pótbeiratkozás a szolfézs, tánc és grafika 
előképző csoportba 
Az első félévi térítési díjak összegyűjtése 
Iskolába hívogató – Hangszersimogató 
foglalkozás óvodásoknak 
Idősek Napja: énekkar műsora az ÖNO-ban. 
Herman emlékév megnyitó műsorban az énekkar 
fellépett 

 
Madaras Attila 
 
 
 
 
 
Madaras Attila 
 
Szaktanárok 
 
 
 
 
Molnár Melitta 

   Október  
             

        2. 
 
      
        24. 
 
 

 
A Zene Világnapja alkalmából népdaléneklési 
verseny 
Halloween program keretében zenés, játékos 
feladatok  
Iskolába hívogató – Táncbemutató foglalkozás 
óvodásoknak 

 
 
Juhász Péter 
 
  
Molnár Melitta 
 
Tombácz Anikó 

  November 
        13.     
 
         20.  
 
         29. 

 
 

   

 
III. Furulyás szakmai nap – Sátoraljaújhely 
Kiállításmegnyitón zenei műsor, növendékekkel 

I. Növendékhangverseny 
 
Pedagógiai Napokra műsor 
Kiállításmegnyitón tanári fellépés 
Rajzpályázatok: Minőies Alapítvány és az Azs-i 
Közösségi Ház pályázata 

 
Juhász Péter, 
Madaras Attila 
Begala Andrea 
 
 
Madaras Attila 
Strelecz Csilla 

December  
      4. 

 
      7.                  
      18. 
 
     19-20. 

 
Hangszerbemutató és mikulás koncert az 
óvodásoknak  
Adventi gyertyagyújtás a Köz.Házban, énekkar 
Karácsonyi rajzverseny a képzőművész 
csoportban 
Karácsonyi hangverseny iskolánk tanulóinak és a 
szülőknek (zenész gyerekek, énekkar) 
Táncosok részvétele a karácsonyi műsorban 

 
Molnár Melitta 
 
Szaktanárok 
Strelecz Csilla 
 
 
 
Tombácz Anikó 
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A tantestület karácsonyi vacsoráján zenei műsor 
 

Madaras Attila, 
Juhász Péter, 
Begala Andrea 

    Január 
     20-24.  
 
         
 

 
Félévi vizsgahét: tanszaki meghallgatás, nyílt 
nap, szülői értekezlet, bizonyítványírás 
 

 
Szaktanárok 
 
 
 

    Február 
      4. hét  
         
         29. 
 
 

 
„Iskolába hívogató” óvodásoknak és szüleiknek. 
Zene, szolfézs és táncbemutató. 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei zeneiskolások 
VII. Fazekas zongoraversenye 

 
Szaktanárok 
 
Begala Andrea 

    Március 
         6. 
 
         6. 
         8. 

 
XII. Muzsikáló Vidék találkozója – Emőd 
 
Kulturális nap a Földes Gimnáziumban 
 
Nőnapi műsor 

 
Begala Andrea, 
Juhász Péter 
Madaras Attila 
 
Zenetanárok 

 
 
 
Elmaradt, illetve más időpontra kitűzött zenei versenyek, találkozók: 
 
2020. március 25.  Megyei furulyás találkozó – Miskolc, Egressy-Erkel AMI 
 
2020. április 08.  XXIX. Regionális hangszeres versenyek – Furulya  Széptan AMI 
 
Online oktatás:  
 
A kezdeti nehézségek után sikerült mindenkinek megtalálni a megfelelő platformon 
való oktatási módszert. Nagy segítség volt, hogy alakult egy facebook csoport, ahova 
nagyon sok kottát feltöltöttek, illetve elérhetővé tettek a zenész kollégák az ország 
minden pontjáról. Hetente tartottunk mi is megbeszéléseket, kinek mi a tapasztalata, 
illetve miben tudunk egymásnak segíteni.  
Mindannyiunk egybehangzó véleménye, hogy az online zeneoktatás csak rövid, 
átmeneti időre alkalmazható, hosszútávon minőségi oktatást ebben formában nem 
lehet tartani.  
 
Összegzés: 
 
A 2019-2020-as tanév nem várt probléma elé állította a tanári társadalmat. Az első 
félévben az eddig már jól megszokott munkamenetben dolgoztunk, eredményesen. 
Az év végén elkezdtünk felkészülni a találkozókra, versenyekre, amiből 1-2 meg is 
valósult a vírushelyzet előtt. Nagyon sajnáltunk a növendékeinket, hogy a befektetett 
kemény munka gyümölcse egyelőre várat magára őszig. Az online oktatás egy 
érdekes kirándulás volt a „jövő oktatása” felé, de ahogy tapasztalhattuk, nem mindent 
lehet ebben a formában megoldani, a személyes interakciók nagyon fontosak a 
művészetoktatásban.  
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Alsózsolca, 2020. június 24.  
 

 Madaras Attila 
 munkaközösség vezető 
 
 


