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Művészeti Iskolánk történetéről 

 

Tatabánya zenei életének 

gyökerei hosszú évtizedekre nyúlnak 

vissza. Már a múlt század végén lelkes 

amatőr együttesek, vonós- és 

fúvószenekarok, kórusok - akkori 

nevükön: dalárdák- működtek.  

A zeneiskola a Bányász Szakszervezet 

kezdeményezésére 1949 

szeptemberében kezdte meg 

működését. Az iskola alapító tagja és 

első igazgatója Kovács Béla volt, aki 

édesapja a hazai és nemzetközi 

koncertpódiumokról jól ismert Kovács 

Béla, Kossuth díjas klarinétművésznek. 

Alapfokú művészetoktatási 

intézményként 12 évfolyamon / 2 

előképző, 6 alap és 4 továbbképző / 

folytat zenei oktató-nevelő munkát. 

A hagyományokra építve a zeneiskola a 

diákok általános zenei műveltségének 

megalapozását, valamint a 

legtehetségesebb növendékek zenei 

pályára történő felkészítését tartja 

legfontosabb feladatának. 

 Intézményünkben az alábbi 

hangszeres és elméleti tanszakon tanulhatnak a 

növendékek: furulya, fuvola, oboa, klarinét, 

szaxofon, gitár, zongora, szintetizátor, orgona, 

harmonika, hegedű, mélyhegedű, gordonka, 

trombita, kürt, harsona, tuba, ütő, népi ének, 

magánének, szolfézs, zeneirodalom, zenekar, 

kamarazene, néptánc) Jelenleg 30 tanár 

irányításával, 430 növendék vesz részt a 

művészetoktatásban. A székhely mellett több 

telephelyen is folyik hangszeres és elméleti 

képzés. (Szent Margit, Óvárosi, Tarjáni Német 

Nemzetiségi Iskola, Sárberki Általános Iskola) 

Nagy gondot fordítunk a kamarazene és 

zenekari tevékenységre, őszintén hiszünk 

ennek közösség és személyiségformáló 

erejében. Zenekaraink: Ifjúsági fúvószenekar, 

Ifjúsági vonószenekar, fuvolazenekar, 

harmonikazenekar. 

Az általános zenei műveltség megalapozásán 

túl tehetséggondozó munkánk nyomán legjobb 

növendékek minden tanévben eljutnak megyei, 

regionális és országos versenyekre illetve 

felvételt nyernek szakirányú zenei 

intézményekbe. 

Zeneiskolai oktató-nevelő munkánk mellett 

aktívan részt veszünk a városunk és Komárom-

Esztergom megye művészeti életében. 

Megyei, országos hatósugarú 

rendezvényeinkkel egyik központjává váltunk 

szűkebb hazánk művészeti tevékenységének.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendezvényeink: 
 

Növendékhangversenyek havonként 

Tanszaki hangversenyek 

Tanári koncertek  

 

Megyei, országos, regionális művészeti 

versenyek, fesztiválok szervezése: 

Megyei és Regionális zongoraverseny és 

Fesztivál, 

Megyei és Regionális Gitárverseny és Fesztivál 

Megyei Kamarafesztivál 

Megyei zeneiskolák szintetizátor versenye 

Regionális  négykezes és kétzongorás Fesztivál 

Zenetörténeti vetélkedők 

 

Zenebarátkör koncertjei 

Õszi kortársmûvészeti napok 

Erkel Tehetségnapok 

 

Intézményünk honlapján minden aktuális 

információ megtalálható az oktató –nevelő 

munkánkról és valamennyi rendezvényünkről. 

 

 

 

www.erkelzistb.hu 

 

 

http://www.erkelzistb.hu/


Az Erkel Ferenc Alapfokú 

Művészeti Iskola 

   tanárai: 
 

 

2019-2020  tanév 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GIDA- GÁLA és 

HANGSZERBEMUTATÓ: 

 

2019. ÁPRILIS 15. HÉTFŐ 

 17 ÓRA 

 
FELVÉTELI MEGHALLGATÁS: 

 

2019. MÁJUS 6.-ÁN (HÉTFŐ) 

7.-ÉN (KEDD) 14 – 18 ÓRÁIG 

 
 

 

BEIRATKOZÁS 

A 2019-2020- AS TANÉVRE: 

2019. JÚNIUS 17. 18. 10-17 ÓRÁIG 

 
 

 

 

HELYSZÍN: 

 
TATABÁNYAI 

ERKEL FERENC 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

 

 

 

 

 
 

 

2800  Tatabánya 
Fő tér 34. 

Tel/fax: 34-311-238 

info@erkelzistb.hu 

www. erkelzistb. hu 

              Pereszlényiné Kovács Judit intézményvezető- fuvola 

Kiss Szilvia         intézményvezető h.-zong.-szolf. 

 Demeniv Igor   harmonika 

Dibuz László Attila  gitár 

Juhász Zoltán Árpád  gitár 

E Keltai Gábor   néptánc 

 Keresztesi Anikó   hegedű  

Kerti István   klarinét, furulya  

Kertiné Kovács Edina  zongora-szolfézs-korrep. 

Kiss András   klarinét,szax. szintetizátor  

Laskay Péter   ütő 

Laskay Zsolt   klarinét,szax. szintetizátor 

Laskay Zsoltné   hegedű-vonószenekar 

Lázár  Nóra   fuvola, furulya 

Medveczky – Horváth Györgyi hegedű  

Mészáros  Zsolt   orgona- zongora-korrep. 

Molnár Johanna   szolfézs 

Nagy Ildikó   fuvola, furulya                                                       

Ocskai Gabriella   zongora-korrep. 

Radvan Eszter   magánének 

 Rigó Józsefné Szegvári Ildikó népi-ének, néptánc  

 Román Géza   rézfúvó-zenekar   

Rózsa Beáta     zongora- korrepetítor                              

R Ruczek Réka Anna  zongora-korrep.-szolfézs 

Soltész Kálmán   rézfúvó, szolfézs-zenekar 

Somorjai Ildikó   zongo 

Szicsó István   rézfúvó-zenekar 

Varga Eszter   oboa, furulya 

Weisz Péter   gordonka 

 

 

 

 

 

 

 


