
A projekt szakmai megvalósítása 

 

Intézményünk 2010 januárjában pályázott az ÚMFT  TÁMOP keretében a 3.1.5-09/A/2 

kódszámú pályázatra. A pályázat keretében egy tanárunk, Varga Péter egy új szak elvégzését 

vállalta.  

2010. május 25-i döntés értelmében a pályázatunkat pozitívan bírálták el, iskolánk 3018949 Ft 

Európai Uniós forrást nyert. Pályázatunk a „Furulyaszó” nevet kapta. 

A pályázat keretében  Varga Péter a Miskolci Egyetem Zeneművészeti Intézet 

Előadóművészet alapképzési szak – klasszikus furulya szakirány szakirányú továbbképzési  

szakán kezdte meg a 2010/2011-es tanévben tanulmányait. 

A tanulmányok két félévet öleltek fel.  

Záróvizsgát 2011. május 18. napján tartották. Az oklevél minősítése: jó. Az oklevél kelte: 

2011. június 25. 

Tantárgyként a következő tárgyakat hallgatta:   

 Furulya anyagismeret 

 Furulya főtantárgy 

 Interpretációs gyakorlat 

 Kamarazene 

 Szakmódszertan 

Az elméleti oktatás Miskolcon, a gyakorlati  Széplaki Zoltán tanár úr irányításával Velencén 

történt. 

A képzés hiánypótló a magyar zeneoktatásban, hiszen a klasszikus furulyaoktatásban először 

1997-ben adtak furulyatanári diplomát. 

A képzés alatt kiváló tanárok alatt tanult: Szabóné Bíró Klára és Széplaki Zoltán, akik 

elhívatott hívei a magyar zeneoktatásnak. 

A tanulmányok során a hallgató megismerkedett a korabarokk, a nagybarokk, a franciabarokk 

és a XX. század furulyairodalmával. Ezekhez az anyagokhoz hangzó és írott anyagokat 

kapott. A képzés alatt rengeteg tapasztalatot szerzett és új módszerekkel ismerkedett meg a 

hallgató, amelyeket megosztott a furulya  tárgyat tanító kollégákkal is. A zenetanítás új 

módszerei közül ki kell emelni Walter van Hauwe „Korszerű furulyaiskola” furulyatanítási 

módszerét, amely az alapfoktól az akadémiai fokig a mai napig az egyik legjobb módszer.  

A Zeneiskolában a képzésnek köszönhetően jött létre a tanári furulya kvartett és a következő 

tanévben tervezik a furulya kamaracsoport indítását is. 

Nyilvánosság 

A projekt előírása értelmében 2 db „C” típusú tájékoztatási táblát készítettünk. A Városi 

Televízió jóvoltából készült egy televíziós műsor, melyet március 21-én vetített le a Városi 

Televízió, továbbá két helyi kiadványban jelent meg sajtóközlemény: a Várpalota Infó 2011. 

28.  számában és a Palotai Hírnök helyi lap 2011. 13. számában. 

Az iskolánk honlapján pedig egy mindenki számára hozzáférhető linken keresztül  betekintést 

nyerhetnek a projekt lebonyolításába. Itt helyeztük el a projekt lebonyolítása során készült 

fotódokumentációt is. 

Nyomtatott sajtóban is szerettünk volna egy cikket megjelentetni. Több sajtóorgánumot is 

felkerestünk, de az újságol pénzt kértek a cikk megjelentetéséért. Ezt jeleztük az ESZA felé, 

ahonnan azt az lehetőséget ajánlották fel, hogy egy változásbejelentéssel küldjük be a projekt 

adatlap 6/18-as lapját és ezt a számítógépes rendszerbe is változtassuk meg. Ez megtettük.  

Nyilvánosság kapcsán más vállalásunk nem volt. 

Szerződésmódosítás  

Szerződésmódosítást nem kezdeményeztünk, de az ESZA egy esetben , 2011. augusztus 02-

án egyoldali szerződésmódosítással 2011. november 29-ig meghosszabbította a projekt 

végrehajtását. 



A projekt megvalósításához 1 db Acer  AS 5742Z-P612625MN típusú hordozható 

számítógépet vásároltunk, továbbá irodaszereket, a továbbképzéshez szükséges tananyagokat, 

jegyzeteket. Az erre betervezett költségeket nem módosítottuk.  

Továbbá betervezésre került egy mérlegképes könyvelő díjazása, a projektmenedzseri 

feladatok díjazása, két féléves tandíj, utazási költségek és a projektben szereplő pedagógus 

helyettesítésének költsége. 

Az erre betervezett költségek nem lépték túl a megengedett keretet. 

Az utazással kapcsolatban kétszer küldtünk változásbejelentőt:  

 - az utazás nem személygépkocsival, hanem vonattal történt 

A projekt fenntartási időszakára beterveztünk félévente egy, vagy kettő projekttel kapcsolatos 

programot:  

2012/2013  I. félév       

Bemutató óra                

Tanári koncert 

        II. félév  

Belső továbbképzés 

Tanári koncert 

2013/2014   I. félév  

Karácsonyi koncert   

Bemutató óra 

         II. félév 

  Tanári koncert 

  Belső továbbképzzés 

2014/2015   I. félév 

  Bemutató óra 

                    II. félév 

  Bemutató óra 

2015/2016   I. félév 

  Bemutató óra 

         II. félév 

  Bemutató óra  


