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KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK 

Teleki-Wattay Művészeti Iskola AMI 2020-2021. tanév 

 

Az intézmény adatai: 

 OM azonosító: 040046 

 Intézmény neve: Teleki-Wattay Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskola 

 Székhely címe:  2013. Pomáz, Templom tér 3. 

 Intézményvezető neve: Polányiné Takács Judit 

 Telefonszáma: 06 26 525 330 

 e-mail címe: info@tmwi.hu 

Ellátott feladatok:  

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon 

- alapfokú művészetoktatás képzőművészeti ágon 

- alapfokú művészetoktatás színművészeti ágon 

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon 

Fenntartó adatai: 

 Fenntartó: Váci Tankerületi Központ 

 Fenntartó címe: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 45. 

 Fenntartó típusa: tankerületi központ 

 Képviselő neve: Verebélyi Gábor Ákos tankerületi igazgató 

 Telefonszáma: 06 27 795 226 

 E-mail címe: akos.verebelyi@kk.gov.hu 

Az intézmény működő feladatellátási helyei: 

A Teleki-Wattay Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskola  

 székhelye: 203 Pomáz, Templom tér 3. 

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon 

- alapfokú művészetoktatás képzőművészeti ágon 

- alapfokú művészetoktatás színművészeti ágon 

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon 

-  

01. Telephelye: 2098, Pilisszentkereszt, Rákóczi Ferenc u. 12. 

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon – Zenei előképző 1.- 2.évfolyam 

02. Telephelye: 2014, Csobánka, Vörösvári út 12. 

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon – Zenei előképző 1.- 2.évfolyam 

mailto:info@tmwi.hu
mailto:akos.verebelyi@kk.gov.hu
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Választható tanszakaink: 

Klasszikus zene: Zeneovi 4-6 éves korosztály, csoportos oktatás 

Zenei előképző 6-8 éves kor csoportos oktatás 

Hangszeres tanszakok: furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, szaxofon, 

ütőhangszerek, gitár, zongora, csembaló,  harmonika, hárfa, hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő. 

Vokális tanszak: magánének  

Népzene 

Hangszeres tanszakok: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő, népi furulya, duda, népi klarinét/tárogató, 

citera, tambura, koboz, tekerő.  

Vokális tanszak: népi ének.  

Jazz zene 

Hangszeres tanszakok: jazz-basszusgitár, jazzbőgő, jazzdob, jazzgitár, jazz-harsona, jazz-szaxofon, jazz-

trombita, jazz-zongora.  

Vokális tanszak: jazzének.  

Elméleti tanszakok, tantárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, hang és fénytechnika, 

improvizáció,  zenei-ismeretek, népzenei ismeretek, jazz-elmélet (csoportos oktatás) 

Egyéb tantárgyak: zenekar, kórus, történeti táncok, egyházzene. (csoportos oktatás) 

Egyéb tanszak: kamarazene. (csoportos okatás) 

Képzőművészet: grafika és festészet tanszak (csoportos oktatás) 

Táncművészet: moderntánc tanszak (csoportos oktatás) 

Színművészet: színjáték tanszak (csoportos oktatás) 

Képzési idő: Az alapfokú művészetoktatási intézmény 12 évfolyamos intézmény.  

A képzési idő három szakaszra tagolódik:   

Előképző: 2 év, Alapfok 4-6 év, Továbbképző 4 év 

További részletes információk az iskola honlapján olvashatók. www.twmi.hu 

A beiratkozásra meghatározott idők:  

Felvételi meghallgatást tartunk 2021. májusban. A jelentkezőket tájékoztatjuk a pontos időpontról.  

Részletes információk az iskola honlapján követhetők figyelemmel. www.twmi.hu/felvételi tájékoztató. 

Felmerülő kérdésekre telefonon/e-mailben válaszolunk. 

A beiratkozás ideje: 2021. június 

Pótbeiratkozás ideje: 2021. szeptember 

http://www.twmi.hu/felvételi
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Az iskola nyitva tartásának rendje: 

Az intézmény székhelye szorgalmi időszakban hétfőtől péntekig naponta 10:00-20:00, szombaton 9:00-17:00 

óráig tart nyitva. 

 

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv 

tantárgyfelosztásához  

 

Zeneművészeti ág 

Feladatkör Iskolai végzettség Szakképzettség Egyéb szakképzettség 

Szolfézs előképző, 
szolfézs, kórus 

Zeneművészeti főiskola Gordonkatanár, 
szolfézstanár 

 

Furulya, Fagott Zeneművészeti főiskola Fagott tanár  

Korrepetíció Zeneművészeti egyetem zongoraművész, 
zongoratanár 

 

Zongora, korrepetíció Zeneművészeti főiskola Zeneiskolai 
zongoratanár, 
korrepetitor, 
szolfézstanár 

 

Népi ének Zeneművészeti egyetem Népzenetanár (népi 
ének) 

 

Furulya, oboa Zeneművészeti főiskola Oboa tanár, furulya 
előadóművész  

 

Basszusgitár Zeneművészeti főiskola Jazz basszusgitár 
előadóművész, tanár 

 

Ütő Zeneművészeti főiskola Ütőhangszer tanár  

Hangtechnika Budapesti Műszaki 
Egyetem 

villamosmérnök  

Fuvola Zeneművészeti egyetem Fuvolaművész, tanár  

Jazz gitár Zeneművészeti egyetem Jazzgitár tanár, 
előadóművész 

 

Tambura, népi furulya, 
népi klarinét 

Zeneművészeti egyetem Népzenetanár  

Hegedű Zeneművészeti egyetem Hegedű kamaraművész, 
tanár 

 

Jazz dob Zeneművészeti főiskola Jazz dob előadóművész, 
tanár 

 

Jazz zongora, jazz 
elmélet, jazz szolfézs, 
jazz irodalom 

Zeneművészeti egyetem Jazz zongora 
előadóművész 

 

Gitár Zeneművészeti főiskola Gitártanár Közoktatás vezető 

Harsona, kürt, trombita Zeneművészeti egyetem Harsonatanár  

Fuvola Zeneművészeti egyetem Fuvolatanár, 
tehetségfejlesztő tanár 

 

Gordonka Zeneművészeti egyetem Gordonkaművész, 
tanár 

Pedagógus szakvizsga - 
mentortanár, 
Mesterpedagógus, 
szaktanácsadó 

Szolfézs, kórus Zeneművészeti főiskola Zongora-szolfézs és 
általános iskolai 
énektanár 

 

Zongora, korrepetíció Zeneművészeti egyetem Zongoraművész, tanár  

Tekerő Zeneművészeti egyetem Népzenetanár  

Zongora, korrepetíció Zeneművészeti egyetem Csembaló művész, tanár  
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Jazz ének Zeneművészeti főiskola Jazz ének előadóművész, 
tanár 

 

 

Feladatkör Iskolai végzettség Szakképzettség Egyéb szakképzettség 

Zongora, 
intézményvezető 

Zeneművészeti egyetem Zongora és 
szolfézstanár, általános 
iskolai énektanár, 
tehetségfejlesztő tanár 

Közoktatás vezető, 
Mesterpedagógus, 
Tanfelügyeleti és 
pedagógusminősítési 
szakértő 

Fuvola, szaxofon, 
szolfézs, furulya 

Zeneművészeti egyetem 
 

Jazz szaxofon 
előadóművész, tanár 

Mesterpedagógus 

Klarinét Zeneművészeti egyetem Klarinétművész, tanár  

Hegedű Zeneművészeti egyetem Hegedűtanár  

Népi hegedű Zeneművészeti főiskola Népzenetanár  

Tambura Zeneművészeti főiskola Népzenetanár  

Harsona, trombita, kürt, 
tuba, fúvószenekar 

Zeneművészeti főiskola Harsonatanár, 
fúvószenekari karmester 

Mesterpedagógus 

Harmonika Zeneművészeti főiskola Harmonika tanár  

Szolfézs, kórus, 
intézményvezető 
helyettes 

Tanárképző főiskola Ének-zene tanár, 
karvezető 

Közoktatás vezető, 
Mesterpedagógus, 
Szaktanácsadó 

Gitár Zeneművészeti egyetem Gitártanár  

Klarinét, 
intézményvezető 
helyettes 

Zeneművészeti főiskola Klarinéttanár Közoktatás vezető, 
Mesterpedagógus, 
Tanfelügyeleti és 
pedagógusminősítési 
szakértő 

Hárfa Zeneművészeti egyetem hárfaművész-tanár  

Szolfézs előképző, 
Szolfézs 

Zeneművészeti egyetem Ének-zenetanár, 
karvezető,  
 

pedagógus szakvizsga -  
mentortanár 

 

A pedagógiai szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó 

jogszabályok megtartásával: 

1. Pedagógiai folyamatok: Az intézmény stratégiai dokumentumainak kialakítása koherens, 

egysége, átláthatósága példaértékű. Az intézményi pedagógiai folyamatok és tevékenységek a 

személyiség- és közösségfejlesztést, valamint a tanulók egyéni fejlődését erősítik. A szülők 

elégedettek, mert gyermekeik szeretnek ide járni, még szolfézst is szeretik, mert oldott 

légkörben, stresszmentesen zajlik az oktatás. A tanárok személyisége meghatározó, követendő 

példaként áll a tanulók előtt. Minden tanár külön személyiség, a tantestület mégis egységes, 

és rendkívül erősen működik benne a közösségformáló erő. 2. Személyiség és 

közösségfejlesztés: A növendékek személyes és szociális képességeik felmérése az egyéni 

órákon már a tanév elején megtörténik. A tanárok folyamatosan figyelemmel kísérik a diákok 

életét iskolán belül és kívül is (együttesek, általános iskolák tanárainak véleményei, mérési 

eredmények az óvodából). A pedagógusok módszertani tudásukat, sajátos 

művészetpedagógiai módszereiket - fórumok alkalmával és elektronikus úton - megosztják 

egymással. A fejlesztések eredményei – zene révén – azonnal hallhatók (a táncosoknál pedig 

vizuálisan ellenőrizhető). Külső szakember (mérés) segítségét is gyakran eredményesen 

igénybe veszik. A vezetés ebben nagyon támogató. A tanév végi beszámolók az alapelvek és a 

feladatok megvalósításának eredményeiről, az intézményi hagyományok ápolásáról, a 
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támogató szervezeti kultúráról szólnak, és a munkatervekkel harmonizálnak. Hangversenyek, 

szülői visszajelzések, TV-média is dokumentálja az iskola eseményeit, sikereit. A növendékek, 

a szüleik és az intézmény dolgozói építő elemei a szervezeti és tanulási kultúrát fejlesztő 

intézkedések meghozatalának.  

3.Eredmények: 

Kiemelkedő a magas színvonalú szakmai munka, melyet számos oklevél, versenyeredmény és 

külső elismerés igazol. Emellett példamutatóan működik az eredmények elemzése és 

nyilvántartása, valamint a tanulókövetés rendszere is. 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció: Kiemelkedő a kollégák és az 

intézményvezető elhivatottsága, és rendkívüli a pedagógusok munkabírása. Példaértékű az 

együttműködés és a kapcsolattartás az intézményen belül, valamint a pedagógusok és a szülők 

között egyaránt. 

5. Az intézmény külső kapcsolatai: Kiemelkedő a külső kapcsolatok rendszere, az aktív részvétel 

a városi és a kistérségi zenei és művészeti életben, valamint a saját „jó gyakorlatok” 

közvetítése. Az intézmény eredményes és jól működő szakmai kapcsolatokat ápol többek 

között a nemzetiségi önkormányzatokkal, a környékbeli iskolákkal, valamint az egyházzal. A 

külső partnerei felől érkező visszajelzéseket rendszeresen felhasználja a művészeti nevelő-

oktató munka hatékonyságának növelésére.  

6. A pedagógiai munka feltételei: Kiemelkedő területek: A pedagógiai munka feltételei 

maximálisan biztosítottak. Az intézmény logikusan és gazdaságosan használja ki a kiemelt 

intézmény címből adódó előnyöket és lehetőségeket. Az intézmény küldetésnyilatkozatában 

megfogalmazottaknak megfelelő minőségben zajlik a szakmai munka, melyet a vezetés is segíti 

a feltételek állandó biztosításával. 

7. 7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó 

dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott 

céloknak való megfelelés: Az intézmény a kihívásokra reagáló innovációival hatékonyan tartja 

fenn a magas színvonalat a vezetés és a pedagógusok közös munkájának köszönhetően. Az 

intézményi dokumentumokban nyomon követhető a stratégiai célok operacionalizálása. 

 

  

 pedagógus minősítési 
rendszeren belüli besorolás 

Zeneművészet  

Klasszikus zene  -  
Billentyűs és akkordikus 
tanszak 

1 fő mesterpedagógus, 6 fő 
pedagógus II. 3 fő pedagógus I. 

Klasszikus zene  - Vonós 
tanszak 

1 fő mesterpedagógus, 2 fő 
pedagógus II. 
 

Klasszikus zene - Fúvós 
tanszak 

2 fő mesterpedagógus, 6 fő 
pedagógus II. 1 fő pedagógus I. 

Klasszikus zene – Ütő 
tanszak 

1 fő pedagógus II. 

Klasszikus zene - Elmélet 1 fő mesterpedagógus, 1 fő 
pedagógus II. 1 fő pedagógus I. 

Népzene  2 fő pedagógus II. 2 fő 
gyakornok 

Jazz  3 fő pedagógus II. 2 fő 
pedagógus I. 
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Képzőművészet 1 fő pedagógus II. 

Táncművészet 1 fő pedagógus I. 

Színjáték 1 fő gyakornok 

 

Táncművészeti ág 

Feladatkör Iskolai végzettség Szakképzettség  

Moderntánc Táncművészeti egyetem Tánctanár  

 

Képzőművészeti ág 

Feladatkör Iskolai végzettség Szakképzettség  

Képzőművészet Iparművészeti Egyetem Vizuális és 
környezetkultúra tanár 

 

 

Szín- és bábművészeti ág 

Feladatkör Iskolai végzettség Szakképzettség  

Színjáték Művészeti egyetem Színházi rendező, 
előadóművész 

 

 

2. A nevelő és oktatómunkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége 

Feladatkör Iskolai végzettség Szakképzettség 

Iskolatitkár gimnáziumi érettségi OKJ titkárnő 

Könyvtáros Egyetem szolfézs és karvezető szakos 
középiskolai tanár 

 

3. Az alapítás évéhez viszonyítva hány előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamot működtet a 2020/21-

es tanévben. 

Művészeti ág:  

Zeneművészet 

Alapítva Előképző évfolyam Alapfokú évfolyam Továbbképző évfolyam 

1992. 2 6 4 

 

Táncművészet 

Alapítva Előképző évfolyam Alapfokú évfolyam Továbbképző évfolyam 

2015. 2 6 4 

 

Képzőművészet 

Alapítva Előképző évfolyam Alapfokú évfolyam Továbbképző évfolyam 

2004. 2 6 4 

 

 



Teleki-Wattay Művészeti Iskola AMI 
2020/2021 tanév 

Különös közzétételi lista 

7 
 

Szín- és bábművészet 

Alapítva Előképző évfolyam Alapfokú évfolyam Továbbképző évfolyam 

1992. 2 6 4 

 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: 580 fő 

4. Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, 

kiállításokon való részvétel a 2020/21-es tanévben. 

Esemény Típusa (verseny, 
fesztivál, kiállítás, 
színházi előadás, egyéb) 

Területi hatálya 
(országos, nemzetközi, 
egyéb) 

Részvétel Típusa 

Pomáz napja rendezvény városi résztvevő 

Zenés diákszínpad – 
Vázlatok anyámról 

színházi előadás városi szervező, résztvevő 

VEKOP szakmai 
bemutató 

rendezvény regionális szervező, résztvevő 

Zene világnapja 
tiszteletére rendezett 
hangverseny - Pomáz 

rendezvény nemzetközi szervező, résztvevő 

Zene világnapja 
tiszteletére rendezett 
hangverseny – Csobánka 

rendezvény városi szervező, résztvevő 

Zene világnapja 
tiszteletére rendezett 
hangverseny - 
Pilisszentkereszt 

rendezvény városi szervező, résztvevő 

Őszi TWMI napok rendezvény regionális szervező, résztvevő 

POK őszi pedagógiai 
napok 

online rendezvény országos szervező-résztvevő 

Fuvola verseny válogató 
- Nyergesújfalu 

verseny regionális résztvevő 

MARVEL koncert - PIF koncert regionális szervező, résztvevő 

Babszimpózium szakmai bemutató országos résztvevő 

Hagyományok Háza 
Budapest 

rendezvény városi résztvevő 

IX. Farkas Ferenc 
zongoraverseny 

verseny országos résztvevő 

XVI. országos Friss 
Antal gordonka 
verseny 

verseny országos résztvevő 

V. Danubia Talents - 
Budapest 

verseny nemzetközi résztvevő 

Országos JAZZ zenei 
verseny 

verseny országos résztvevő 

Szt.Miklós ünnepe 
Pomáz Városháza 

rendezvény városi résztvevő 

Adventi tanszaki 
hangversenyek 

rendezvény helyi szervező, résztvevő 

Hangszerbemutatók az 
óvodákban 

bemutató regionális szervező, résztvevő 

Idősek napközi otthona bemutató, koncert városi szervező, résztvevő 

Adventi hangverseny a 
katolikus templomban 

hangverseny városi szervező, résztvevő 
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Koncert a SARA 
otthonban  

koncert városi  szervező, résztvevő 

PIF koncertek hangverseny városi szervező, résztvevő 

Kiállítás az Adventi 
vásárban 

kiállítás városi résztvevő 

Zenés közreműködés az 
Adventi vásárban 

hangverseny városi résztvevő 

Ortodox újévi szereplés rendezvény városi résztvevő 

Szent Száva ünnepe rendezvény regionális résztvevő 

Vízkereszti találkozó – 
Petőfiszállás 

fesztivál regionális résztvevő 

Magyar Kultúra Napja hangverseny, kiállítás városi szervező, résztvevő 

XV. Dunakanyari Ifjú 
Muzsikusok Kamarazenei 
Fesztiválja 

fesztivál regionális résztvevő 

Hagyományok Háza 
Budapest - workshop 

rendezvény városi résztvevő 

X. Országos Jeney Zoltán 
fuvola verseny 

verseny országos szervező, résztvevő 

Házi verseny a 
képzőművészet 
tanszakon 

verseny helyi szervező, résztvevő 

Improvizációs verseny a 
moderntánc tanszakon 

bemutató helyi szervező, résztvevő 

V. Zenevarázslat 
országos zongora 
négykezes verseny 

verseny országos résztvevő 

Idősek napközi otthona bemutató, koncert városi szervező, résztvevő 

Koreográfus verseny a 
moderntánc tanszakon 

verseny helyi szervező, résztvevő 

II. Váci Muzsikáló 
Gyermekek koncert 

rendezvény regionális szervező, résztvevő 

Harmonika fesztivál - 
Budapest 

fesztivál országos résztvevő 

Steinway gála rendezvény országos résztvevő 

TWMI tavaszi művészeti 
napok 

rendezvény regionális szervező, résztvevő 

VIII. országos festészet 
verseny 

verseny országos szervezői, résztvevő 

Házi szolfézsverseny verseny helyi szervező, résztvevő 

Gödöllői Gitárfesztivál fesztivál országos résztvevő 

Tehetségnap rendezvény helyi szervező, résztvevő 

V. Vándorkupa 
skálaverseny 

verseny helyi szervező, résztvevő 

X. Országos Maros Gábor 
Ütőhangszeres Szóló- és 
Duóverseny 

verseny országos résztvevő 

XV. Országos 
gitárverseny  
 

verseny országos résztvevő 

VII. országos hárfa 
verseny 

verseny országos résztvevő 

VII. Országos Modern-, 
kortárs táncverseny 

verseny országos résztvevő 

Évfordulós zeneszerzők 
hangversenye 

koncert helyi szervező, résztvevő 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2020_2021/alapfoku/x_orszagos_maros_gabor_utohangszeres_szolo_es_duoverseny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2020_2021/alapfoku/x_orszagos_maros_gabor_utohangszeres_szolo_es_duoverseny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/muveszeti_versenyek/2020_2021/alapfoku/x_orszagos_maros_gabor_utohangszeres_szolo_es_duoverseny.pdf
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Országos Táncház 
találkozó 

rendezvény országos résztvevő 

Furulyás szakmai nap szakmai bemutató és 
koncert 

helyi szervező, résztvevő 

Koncert a SARA 
otthonban  

koncert városi  szervező, résztvevő 

Több húron pendülünk – 
gitáros találkozó 

szakmai rendezvény regionális szervező, résztvevő 

XII. Fuvoladuó verseny - 
Balassagyarmat 

verseny országos résztvevő 

Országos Tamburás 
találkozó - Budakalász 

találkozó országos résztvevő 

Furulyás szakmai nap II. szakmai bemutató és 
koncert 

helyi szervező, résztvevő 

Hangszerbemutatók az 
óvodákban II. 

bemutató regionális szervező, résztvevő 

Idősek napközi otthona bemutató, koncert városi szervező, résztvevő 

    

Városi népdaléneklési 
verseny 

verseny városi szervező, résztvevő 

XII. Országos négykezes 
és kétzongorás verseny 

verseny országos résztvevő 

VII. Harmonika verseny  verseny országos résztvevő 

Idősek napközi otthona bemutató, koncert városi szervező, résztvevő 

Koncert a SARA 
otthonban  

koncert városi  szervező, résztvevő 

Fischer fesztivál - 
Budapest 

fesztivál országos résztvevő 

Gödöllői Gitárfesztivál fesztivál országos résztvevő 

VII. Nemzetközi Zongora 
Fesztivál 
Törökszentmiklós  

fesztivál nemzetközi résztvevő 

Csellótanárok szakmai 
fóruma 

fórum regionális szervező, résztvevő 

X. Országos népzenei 
verseny Szentes 

verseny országos résztvevő 

ERASMUS +k2 rendezvény nemzetközi szervező, résztvevő 

Miniature Musicali 
Nemzetközi 
Zongoraverseny 

verseny nemzetközi résztvevő 

Fuvola koncert a 
Párkányi Zeneiskola 
növendékeivel 

rendezvény regionális szervező, résztvevő 

Digitális eszközök 
használata a tanításban 
– szakmai műhely 

rendezvény országos szervező, résztvevő 

Gödöllői Gitárfesztivál fesztivál országos résztvevő 

Jazz koncert rendezvény városi szervező, résztvevő 

Pomázi szerb búcsú rendezvény helyi résztvevő 

Jazz tanszak 
népszerűsítő koncert a 
középiskolákban 

koncert regionális résztvevő 

Hangszer bemutató 
hangverseny 

rendezvény városi szervező, résztvevő 

Pomázi gyermeknap  találkozó helyi résztvevő 

Országos tekerős 
találkozó 

találkozó országos szervező, résztvevő 
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Magyar Népzene 
Oktatás Ünnepe 

rendezvény országos  résztvevő 

Iskolai nyílt napok rendezvény városi szervező, résztvevő 

Gála bemutató a 
moderntánc tanszakon 

bemutató helyi szervező, résztvevő 

Koncert a SARA 
otthonban  

koncert városi  szervező, résztvevő 

Országos Harmonika 
verseny Szeged 

verseny országos résztvevő 

ZETA Harmonikások 
találkozója 

rendezvény Budapest résztvevő 

Német Nemzetiségi 
Fesztivál 

fesztivál városi résztvevő 

Szabadtéri évzáró 
koncert 
Pilisszentkereszten 

koncert regionális szervező, résztvevő 

TWMI Családi nap rendezvény helyi szervező, résztvevő 

PIF Lipcsei Bach fesztivál  fesztivál nemzetközi résztvevő 

Pomázi kórustalálkozó rendezvény helyi szervező, résztvevő 

Nyári kórustábor rendezvény helyi szervező, résztvevő 

Képzőművészeti tábor rendezvény helyi szervező, résztvevő 

Tánctábor I. rendezvény helyi szervező, résztvevő 

Tánctábor II. rendezvény helyi szervező, résztvevő 

Országos és Nemzetközi 
Harmonikaverseny - 
Szeged 

verseny nemzetközi résztvevő 

 

5. Megyei, területi, szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények a 2019/2020-as tanévben. 

 

Időpont Helyszín Verseny neve Résztvevő 
növendékek 

Helyezés 

2019. OKTÓBER 13-
26. 

VÁC IV: DANUBIA TALENTS 
NEMZETKÖZI 
TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 

Nagy Réka 1.díj 

2019.11.23. BUDAPEST, SZENT 
ISTVÁN 
ZENEMŰVÉSZETI 
SZAKGIMNÁZIUM 

TIÉD A STEINWAY Badruddin Panna 
Fatima, 
Bán Balázs, 
Miszkuly Dóra 
Napsugár, 
Pávó Anna Zsófia 

továbbjutás a 
Steinway Gálára 

2019. NOVEMBER 
28-31. 

DUNASZERDAHELY, 
SZLOVÁKIA 

INTERTALENT 2019. 
NEMZETKÖZI 
HARMONIKAVERSENY 

Nagy Réka 5. helyezés 

2019.11.29-12.01. BUDAPEST, BARTÓK 
BÉLA ZENEISKOLA, XVII. 
KER. 

IX. FERENCZY GYÖRGY 
NEMZETKÖZI 
ZONGORAVERSENY 

Miszkuly Dóra 
Napsugár 
Pávó Anna Zsófia 

Dicséret 
 
Különdíj 

2019. JANUÁR 12. BUDAPEST „TIÉD A STEINWAY” Badruddin Panna 
Fatima, Bán Balázs, 
Miszkuly Dóra 
Napsugár, Pávó 
Anna Zsófia 

Bán Balázs és 
Badruddin Panna 
Fatima 
továbbjutottak a 
Steinway gálára 

2020. JANUÁR 21. DUNAKESZI ORSZÁGOS TOBÁBBKÉPZŐS 
VERSENY 

MADÁR VERONIKA bejutott az országos 
döntőbe 
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2020. FEBRUÁR 17. BUDAKALÁSZ IX. ORSZÁGOS NÉPZENE 
VERSENY TERÜLETI 
VÁLOGATÓ 

J. Tóth Damján 
tekerő 
Lévai Dóra népi 
ének 

Lévai  

J. Tóth Damján 
bejutott az országos 
döntőbe 

2020. FEBRUÁR 22. TAHITÓTFALU XIV. IFJÚ MUZSIKUSOK 
DUNAKANYARI 
KAMARAZENEI FESZTIVÁLJA 

Molnár Petra, Sípos 
Ilka, Fetter Zsófia, 
Pásztor Csilla 
 
TWMI-gitárkvartett 

KÜLÖNDÍJ 
 
 
 
 
KÜLÖNDÍJ 
 

2020. 03. 01. 
 

BUDAPEST – FŐVÁROSI 
MŰVELŐDÉSI HÁZ 

VII. DETVAY ZUSZSA 
GYERMEK KOREOGRÁFUS ÉS 
IMPROVIZÁCIÓS VERSENY 

Osgyáni Dalma, 
Cheek Cecília, 
Cheek Julianna, 
Chekk Annamária, 
Albert Anna, Rádli 
Dóra, Pető Sára, 
Welther Hermina 

Rádli Dóra – 3. hely 
junior korosztály 
Cheek Cecília – 2. 
hely junior 
korosztály 

2020.03.04-08. KAPOSVÁR V. ZENEVARÁZSLAT 
NEMZETKÖZI NÉGYKEZES 
ZONGORAVERSENY 

Miszkuly Dóra 
Napsugár – Gilice 
Teréz, 
Szabó Dorottya – 
Szabó Domonkos, 
Antalfy Balázs – 
Pávó Zsófia 

ARANY 
 
 
ARANY 
 
EZÜST 

2020.03.06-07. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VII. NEMZETKÖZI 
ZONGORAFESZTIVÁL 

Miszkuly Dóra 
Napsugár 

EZÜST DÍJ 

2020. MÁRCIUS 11. KECSKEMÉT XIII. Országos Kodály Zoltán 
Szolfézs -, és Népdaléneklési 
verseny válogatója 

Bán Balázs, 
 
Andics Áron, 
 
Moré Johanna, 
 
Apor Veronika 

100 pontból /100 
pont  
100 pontból /91 
pont 
100 pontból /90 
pont 
100 pontból /86 
pont 
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6. Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai a 2020/21- es tanévben 

Dátum Rendezvény 

Szeptember 

 PIF Bach koncertje a pomázi katolikus templomban 

 PIF Bach koncertje a váci székesegyházban 

 „Vázlatok Anyámról” zenés színjátszóink bemutatója 

 VEKOP pályázat szakmai napja, előadások 

 Pomáz Hete szereplés, tánc, képző tanszak kiállítása  

 Pomáz Hete PIF koncert  

Október 

 ZENE VILÁGNAPJA online TOTO 

 Tanári hangverseny a zene világnapja alkalmából 

 Koncert Pilisszentkereszten a Zene Világnapja alkalmából. 

 A Zene Világnapja Csobánkán. 

Őszi TWMI napok „Zene” című kiállítás 

 Binder Károly és Borbély Mihály előadása 

 Prücsök zene –ovisoknak hangverseny 

 Free Style Chamber Orchestra koncertje 

 Feketén-fehéren 5.  (válogatás az elmúlt évek legsikeresebb zenéiből) 

 Söndörgő együttes koncertje 

 Tanszaki fuvola koncert nyáron tanult darabokból 

 Tanszakvezetői, ref. int. értekezlet  

 Vándorkupa etűdszemle a zongora tanszakon 

 Marvel koncert  PIF Szentendre 

December 

 Adventi Tanszaki Hangversenyek 

 Hangszerbemutatók az óvodákban 

 INO 

 Adventi Hangverseny a Római Katolikus Templomban 

 SARA otthon koncert szervezése 

 PIF koncertek  

Január 

 Tanszaki koncertek 

 Félévi bemutató órák a Moderntánc tagozaton 

 Jazztanszak félévi koncertje 

 Színjáték tanszak bemutató órái 

 Magyar Kultúra Napja hangverseny és kiállítás 

Február 

 Házi verseny a képző tanszakon 

 Improvizációs est 

Március 

 INO 

 Koreográfus verseny a Moderntánc tagozaton 

 „HANG”című kiállítás 
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 Zenetanárok másképpen 

 PIF tavaszi koncert 

 Prücsök koncert 

 PIF tavaszi koncert 

 Zeneiskolások másképpen 

 VIII. Országos Festészetverseny 

 Házi szolfézs verseny 

 Erasmus + K2 projekt kezdés 

 Tehetségnap 

 V. Vándorkupa zongoristák skála versenye 

Április 

 Évfordulós zeneszerzők hangversenye 

 Furulyás Szakmai Nap Polonkai Beával 

 Koncert a Sara otthonban 

 „Több húron pendülünk”, gitáros szakmai nap 

 Furulyás szakmai nap – peregrinus Polonkai Bea 

 Hangszerbemutatók az ovikban 

 INO koncert 

 Városi népdaléneklési verseny 

Május 

 INO 

 Koncert a SARA Otthonban 

 Tanári tanulmányi kirándulás 

 Jazz együtteseink koncertje 

 Szintfelmérők az óvodákban 

 Hangszerbemutató hangverseny az előképzősöknek 

 Iskola nyílt napok 

 Moderntánc gála + koreográfus verseny díjátadó 

 Jazz zene bemutatók a környékbeli középiskolákban 

 Sara Otthon fellépés 

 Országos Tekerős Találkozó Pomáz  

Június 

 Szabadtéri évzáró koncert Pilisszentkereszten. 

 Családi nap 

 Nyári zenei tábor. 

Művészeti Táborok 
  
  

Június  Nyári képzőművészeti tábor 

Június  Nyári tánctábor 1. 

Június  Nyári tánctábor 2. 

június Nyári kórustábor 
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7. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás a 2020/21-es tanévben 

Év Hónap Esemény 

2020. szeptember Pomáz hete szereplés Modern Tánc szak 

  Pomáz hete szereplés PIF koncert 

  PIF Bach koncertje a pomázi katolikus templomban 

  „Vázlatok Anyámról” zenés színjátszóink bemutatója 

2020. november TWMI őszi művészeti napok: 
Képzőművészet szakos növendékek kiállítása 
Népzenei hangverseny 
Jazz est 
Tanári hangverseny 
Népzenei hangszerismertető előadás 
Prücsökzene koncert kisgyermekek részére 
Feketén-fehéren Zongora hangverseny 
 

2020. november Idősek napközi otthona hangverseny 

2020. november Sara otthoni hangverseny 

2020. december Adventi hangverseny a katolikus templomban 

2020. december Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar karácsonyi koncertek 

2020. december Adventi műsor a művelődési házban 

2020. december Idősek napközi otthona hangverseny 

2020. december Kiállítás a művelődési ház Adventi vásárában 

2020. december Szent Miklós ünnepe szereplés 

2020. december Sara otthon koncert 

2021. január Jazz tanszak tanár-diák koncertje 

2021. január A magyar kultúra napja kiállítás és hangverseny 

2021. január Szent Száva ünnepe közreműködés 

2021. január Ortodox újévi szereplés 

2021. március Idősek napközi otthona hangverseny 

2021. március TWMI Tavaszi művészeti napok 
Hang c. kiállítás 
Zeneiskolások másképpen 
Képzőművészeti tanszak kiállítása 
Zenetanárok másképpen 
Régiós tehetségnap 
Jazz est 
Színjáték tanszak bemutatója 
Tanári hangverseny 
PIF koncert tavaszi hangversenye 
Prücsökzene 

2021. április Idősek napközi otthona hangverseny 

2021. április Sara otthon koncert 

2021. április Pomázi Kórustalálkozó 

2021. április Városi népdaléneklési verseny 

2021. április Hangszerbemutatók az ovikban 

2021. május PIF városi szereplés Pomáz 

2021. május Jazz bemutatók a térségi középiskolákban 

2021. május Országos Tekerős Találkozó 

2021. május Idősek napközi otthona koncert 

2021. május Sara otthon koncert 

2021. május Pomázi szerb búcsú  

2021. május Pomázi gyermeknap 

2021. június Német Nemzetiségi Fesztivál Pomázon 
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8. A 2020/2021. tanév helyi rendje 
2020/2021. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2020. szeptember 7. (hétfő) és utolsó tanítási napja 

2021. június 8. (kedd). 

A tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart. 

 

a. Tanítás nélküli munkanapok 

2020. december 18. péntek 10.00 Nevelési értekezlet 

2021. január 28. csütörtök 14.00 Félévzáró tantestületi értekezlet 

2021. május 3-4.hétfő-kedd Tantestületi tanulmányi kirándulás 

2021. június 8. kedd Tanévzáró értekezlet 

 

b.  Iskolai szünetek 

1.  Őszi szünet 2020. október 26-tól 2020. október 30-ig 

2.  Téli szünet  2020. december 21-től 2020. december 31-ig 

3.  Tavaszi szünet 2021. április 1-től 2021. április 6-ig 

 

c. Ünnepnapok, megemlékezések 

Október 1. – Zene Világnapja 

Október 6.  – Aradi vértanúk napja  

Október 23.  – Nemzeti Ünnep 

Február 25. – Egyéb diktatúrák áldozatai 

Március 15.  – Nemzeti Ünnep 

Április 16. – Holokauszt áldozatai 

Május 1. – Munka Ünnepe 

Május 20. – Pünkösd 

Június 4. –Nemzeti Összetartozás Napja 

 

d. Tantestületi értekezletek 
 

2020. augusztus 27. csütörtök 10.00 Tanszakvezetői értekezlet, 

Alakuló tantestületi értekezlet 

2020. augusztus 31. hétfő 10.00 Tanévnyitó tantestületi értekezlet 

2020. december 18. péntek 10.00 Nevelési értekezlet 

2021. január 28. csütörtök 14.00 Félévzáró tantestületi értekezlet 
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2021. június 8. kedd Tanévzáró tantestületi értekezlet 

 

 

e.  Áthelyezett munkanapok 
 

Áthelyezett munkanapok Áthelyezett munkanapok ledolgozása 

2020. december 24. csütörtök  2020. december 6. vasárnap, Adventi Hangverseny a 
Római Katolikus Templomban 

 

 

 

9. Művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok létszáma 

 

Művészeti ág Egyéni 
oktatásban 
résztvevők 
száma 

Csoportos főtárgy 
oktatásban 
résztvevők száma 
(csoportok, 
tanulók) 

Kötelező, 
választható tárgyak 
csoportjainak 
száma 
(csoportok/tanulók) 

Nagyobb 
létszámú 
együttesek 

Zeneművészet 377 zenei előképző:  
6 csoport 52 fő 

 Hegedűzenekar 
Csellózenekar 
Fuvola együttes 
Reneszánsz 
együttes 
Jazz zenekar 
Szaxofon kvartett 
Klarinét kvartett 
Gitár együttes 
Gyermekkar 
Zenés diákszínpad 
Pomázi Ifjúsági 
Fúvószenekar 
Szerb népi 
együttes 

Táncművészet  6 csoport: 57 fő   

Képzőművészet  3 csoport: 26 fő    

Színművészet  4 csoport 42 fő   

 

 

 

Pomáz, 2020. október 15. 

         …………………………………………….. 

              Polányiné Takács Judit 

                  intézményvezető 


