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Betölteni kívánt munkakör / Marcali Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
foglalkozási terület Marcali Városi Zeneiskola
intézményegység igazgató
Szakmai tapasztalat
Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és feladatkörök

A munkáltató neve és címe

Tevékenység típusa, ágazat

1980. augusztus 15. →
zeneiskolai trombitatanár
1980 óta dolgozom az intézményben. Innen indult szakmai pályafutásom. Az eltelt 30 évben végig
beosztott tanárként, tanszak vezetőként, zenekar vezetőként dolgoztam. Elláttam a Balatonkeresztúri
Kihelyezett Osztály feladatait.
Marcali Óvoda Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Marcali Városi Zeneiskola
Petőfi u. 14. 8700 Marcali (Magyarország)
alapfokú művészetoktatás

Tanulmányok
Időtartam
Végzettség / képzés
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés

Oktatást / képzést nyújtó intézmény
neve, típusa

2010. szeptember – 2012. június
Közoktatás vezető pedagógus szakvizsga
Közoktatás szervezettan
Közoktatás törvényi, intézményi környezete
Közoktatás és önkormányzatok
Alkalmazott vezetéselmélet
Budapesti műszaki Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai Intézet
Műszaki Pedagógiai Tanszék
Közoktatás vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú képzési szak

Időtartam 1986. szeptember 01. - 1989. június 15.
Végzettség / képesítés
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés
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partitúraolvasás,
zongora,
hangszerelés
vezénylési gyakorlat
Oktatást / képzést nyújtó intézmény
neve és típusa
Időtartam
Végzettség / képesítés
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés

Oktatást / képzést nyújtó intézmény
neve és típusa

Magyar Népművelési Intézet
Budapest (Magyarország)
1977. szeptember 15. - 1980. június 15.
Zeneiskolai trombita tanár
szolfézs,
zeneelmélet,
zenetörténet,
kötelező zongora,
pedagógia,
kamarazene,
rézfúvós kamarazene
trombita
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zenetanár Képző Intézet Pécsi Tagozata (Főiskola)
Mátyás király. u. 7400 Pécs (Magyarország)

Egyéni készségek és
kompetenciák
Anyanyelv

Magyar

Egyéb nyelv(ek)

Szövegértés

Önértékelés
Európai szint (*)

Német

Társas készségek és kompetenciák

Szervezési készségek és
kompetenciák

Hallás utáni értés

Olvasás

önálló
önálló
B1
B2
nyelvhasználó
nyelvhasználó
(*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei
B1

Beszéd

Írás

Társalgás

Folyamatos beszéd

önálló
nyelvhasználó

B1

önálló
nyelvhasználó

A2

alapszintű
nyelvhasználó

Alapvetően közösségi gondolkodású ember vagyok, fontosnak tartom a közösségek
csapatszellemben történő tevékenységét, csapatszellemre nevelését. Vallom, hogy eredmények
eléréséhez elsősorban a jó közösség szükséges. Ismereteim széleskörűek, melyeket több civil
szervezet létrehozásakor, illetve azokban történő közreműködéseim során szereztem.
Eredményeikben mindezek mérhetően jelentkeztek. Külföldi, akár multikulturális környezetben is
képes vagyok mind alkalmazkodás, mind kommunikációs téren munkálkodni. Tapasztalataimat és
gyakorlatomat 32 éves pályafutásom alatt szereztem.
Közvetlenül pályakezdésem után, 1981-ben megalapítottam a szakmámhoz szorosan kapcsolódó
Balatonkeresztúri Fúvószenekari Találkozót, mely 1990-től nemzetközi rangra emelkedett. Az évente
megrendezésre kerülő találkozó négy napos nemzetközi jelentőségű, szakmailag magas fokon
elismert fesztivállá nőtte ki magát. A projekt szellemi vezetése mellett fontosnak tartom, hogy a
megvalósítás mindig civil szerveződésben, csapatmunkában, mindig megújuló team-környezetben
történjen. Ennek irányításában, összefogásában, szervezésében évtizedes tapasztalatokkal
rendelkezem.
Valamennyi projekt, pénzügyi, projektfelelősi, vezetői munkáját elláttam, összesen több mint 100 M Ft
pénzösszeggel gazdálkodtam, melyből 61 M Ft pályázati pénz volt. A pénzügyi revízió során
semmilyen szabálytalanságot nem állapítottak meg. Rálátásom, tapasztalatom van bonyolult
költségvetési feladatok megoldásában.
A fúvósfesztivál szervezői tevékenységén kívül számos más, elsősorban kulturális projekt
létrehozásában, megvalósításában vettem részt, melyből több nemzetközi szintű volt. Idetartozik a
Nemzetek Fesztiválja rendezvénysorozat, mely közismerten „Marcali kistérségi szinten” a
legjelentősebb kulturális esemény, mint a Hamburgban alapított fesztivál magyarországi
társrendezvénye. Szervezésemben rendszeresen jutottak el a helyi kulturális csoportok a hamburgi
fesztiválokra. (Pl. Baglas Néptáncegyüttes, Noszlopy iskola tánccsoportjai). Az utazások
megvalósításában pályázati pénzeket is felhasználtunk, együttműködésben a Noszlopy Általános
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Iskola alapítványával. Irányításom alatt számos további rendezvény, hangverseny, ismeretterjesztő
előadás rendezésére került sor. (Benjamin Fesztivál Marcali 2001. Marcali Brass Band létrehozása
2001, Benjamin Alapítvány, Karácsonyi, Újévi hangversenyek). A programok megvalósítása is
minden esetben szoros együttműködéseken alapult különböző cégekkel, az egyházzal,
intézményekkel. DDOP-s pályázat konzorciumi tagjaként, projektfelelősi megbízásban tapasztalatokat
szereztem uniós források lehívásában.
Közel nyolc éve önkormányzati képviselőként jártasságot szereztem költségvetési kérdésekben, úgy
települési, mint intézményi szinteken.
Mint a Bionia Bt, családi társas vállalkozásunk üzletvezetője, 14 éves tapasztalattal, ismeretekkel
rendelkezem gazdasági, üzletvezetési, ezzel kapcsolatos pénzügyi, általános törvényi, rendeleti
környezetekkel.
Műszaki készségek és kompetenciák

Ifjúkoromban, mielőtt a zenei pálya mellett döntöttem, nagy érdeklődést mutattam műszaki, technikai
dolgok iránt. Édesapám példáját követve először az autószerelői pályát választottam, melyben
szakmunkás bizonyítványt is szereztem (1973). A gépek, műszaki dolgok szeretete máig megmaradt,
érdeklődésem ma is aktív. Így széleskörű rálátásom van a műszaki dolgokra, a napi problémák
megoldásában ez sokat segít. Tudok olvasni műszaki leírásokban, tervekben, nem csak az autók
vonatkozásában.

Számítógép-felhasználói készségek és
kompetenciák

Számítógépes ismereteimet 1996 óta folyamatosan fejlesztem, kezdetben szabadidős tevékenységek
alkalmával, majd képzések, szemináriumok. aktív munkák során szereztem.
ECDL vizsgával nem rendelkezem.
Felhasználói szinten és napi gyakorlatban használom:
Microsoft Office
World
Excell
Adobe Reader
Adobe Audition (hangszerkesztő, stúdió program)
Sibelius (zeneszerkesztő, oktató program)
Utóbbi Sibelius-program kezelésében három éves, évenként 71 órás képzésben szereztem
ismereteimet. Munkámban, a zeneoktatásban is aktívan használom, növendékeimnek tanítom.
Internetet napi rendszerességgel használom. 1996 óta szerzett tapasztalataim, gyakorlatom segít a
mindennapos feladatok megoldásában, része munkámnak, életemnek.

Művészi készségek és kompetenciák

Gyermekkoromtól kezdődő érdeklődésem a zene iránt és tanáraim iránymutatása segített abban,
hogy élethivatásomnak a zenetanári pályát válasszam. Ez irányú rátermettségem, tehetségem,
kitartásom, eltökéltségem miatt voltam képes zeneművészi pályára lépni. Ezen kompetenciákon belül,
ma is és mindig is kerestem, keresem a megújulást, a fejlődést.
Harminckét évnyi zenepedagógusi munkásságom alatt folyamatosan működött, működőképes volt a
Marcali Városi Zeneiskola Balatonkeresztúri Kihelyezett Osztálya. Tanszakom növendékei, a
vezetésem alatt működő zenekarom megszámlálhatatlan szakmai eredményt ért el.
Legnagyobb elismeréseimet a fúvóskarnagyi munkámban értem el.
A zenekart a 30 éves fennállásának jubileumi hangversenyén - a WASBE (Fúvószenekarok és
Együttesek Világszövetsége) nemzetközi bíráló bizottsága előtt - a nagyon magas "D" kategóriában
Ezüst fokozattal minősítették.

Egyéb készségek és kompetenciák

Járművezetői engedély(ek)

Személyiségem, életutam része a közért, a közösségekért való tenni akarás.
Jelenleg a következő társadalmi megbízatásaim vannak:
Balaton M. & K. Egyesület - Alelnök
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat képviselő, Ügyrendi Bizottság Elnöke
"Benjamin" a Kreatív Ifjúságért Alapítvány kuratóriumának elnöke,
Dél-Balatoni LEADER Nonprofit Zrt. Igazgatótanács tagja (civil részéről delegálva)
A, B

Kiegészítő információk Kitüntetéseim: Somogy Polgáraiért Díj 2008

Balatonmáriafürdőért Kitüntető Cím 2009
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