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Az intézmény neve: Frédéric Chopin Zeneiskola 
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OM azonosító: 39991 

 

Az alapfokú művészetoktatási intézmények Szakmai Minősítő Testületének döntése alapján az 

intézmény „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” 

 

Székhely: 2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 1. 

 

A székhelyen oktatott művészeti ágak, tanszakok: 

 

Művészeti ág neve Tanszak neve 

Képző- és 
iparművészet 

-------- 

Színművészet-
bábművészet 

-------- 

Táncművészet -------- 

Zeneművészet szolfézs, zongora, furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, 
fagott, trombita, kürt, tenorkürt, harsona, tuba, ütő, jazz 

(szolfézs, zongora, szaxofon, gitár, dob, basszusgitár, bőgő), 
hegedű, cselló, bőgő, népzene (szolfézs, citera, pásztorfurulya, 

hegedű, brácsa, bőgő, népi ének), gitár, magánének, 
kamarazene  

 

 

Tagintézményünk nincs. Telephelyen oktatott tanszak: szolfézs. (Kihelyezett szolfézsóráink 

működnek különböző gödöllői általános iskolákban.) 

 

 

 

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

tantárgyfelosztásához 

 

1.1.  Képző- és iparművészeti ág   --------
 

 

1.2.   Színművészeti-bábművészeti ág   -------- 

 

1.3.   Táncművészeti ág   -------- 

 



1.4.   Zeneművészeti ág 

 

A tantárgyfelosztás 
szerint 

az oktatott tanszak 
neve 

 
 

A tantárgy 
neve 

Az oktatás 
szintje 

(X) 

Az oktatást végző 
pedagógus 

végzettsége 

 
Az oktatást végző 

pedagógus 
szakképzettsége 

E* A* T* egyetem főiskola egyéb 

szolfézs, 
zeneirodalom, 
zeneismeret 

szolfézs (tanár 1.) x x   x  szolfézs, zeneelmélet tanár 

szolfézs (tanár 2.) x x   x  ének-zene, karvez. tanár 

szolfézs (tanár 3.) x x   x  ének-zene, karvez. tanár 

szolfézs (tanár 4.) x x   x  ének-zene, szolfézstanár 

szolfézs (tanár 5.) x x x x   ének-zene, karvez. tanár 

szolfézs (tanár 6.) x x   x  zeneiskolai szolfézstanár 

zeneirodalom  x x x   furulyaművész-tanár 

jazz-szolfézs jazz-szolfézs  x   x  jazz-bőgő művész-tanár 

népzenei szolfézs népzenei szolfézs  x   x  ének-zene, népzene 

zongora 

zongora (tanár 1.) x x x  x  zongora, szolfézs tanár 

zongora (tanár 2.)  x  x   zongoraművész-tanár 

zongora (tanár 3.)  x x  x  zongoratanár 

zongora (tanár 4.) x x x  x  zongoratanár 

zongora (tanár 5.) x x x  x  zongoratanár, korrepetítor 

zongora (tanár 6.) x x x x   zongoraművész-tanár 

zongora (tanár 7.) x x   x  zongoratanár 

zongora (tanár 8.) x x   x  zongoratanár 

zongora (tanár 9.) x x x x x  zongoratanár, korrepetítor 

zongora (tanár 10.) x x x x  DLA zongoraművész-tanár 

zongora (tanár 11.)  x  x   ének-zene, karvez. tanár 

zongora (tanár 12.)  x x  x  zongoratanár 

zongora (tanár 13.) x x x x   zongoratanár 

furulya 
furulya (tanár 1.)  x x x   furulyaművész-tanár 

furulya (tanár 2.) x x x  x  furulyaművész-tanár 

fuvola 

fuvola (tanár 1.) x x   x  fuvolatanár 

fuvola (tanár 2.) x x x  x  fuvolatanár 

fuvola (tanár 3.) x x  x   fuvolaművész-tanár 

fuvola (tanár 4.)  x x  x  fuvolatanár 

fuvola (tanár 5.)  x x  x  fuvolatanár 

oboa 
oboa (tanár 1.) x x x  x  oboatanár 

oboa (tanár 2.) x x   x  oboatanár 

klarinét 
klarinét (tanár 1.) x x  x   klarinétművész-tanár 

klarinét (tanár 2.) x x x x   klarinétművész-tanár 

klarinét (tanár 3.)  x   x  klarinéttanár 

szaxofon szaxofon  x x  x  jazz-szaxofon művész-tanár 

fagott fagott x x x  x  fagott-tanár 

trombita 
trombita (tanár 1.)  x x  x  trombitatanár 

trombita (tanár 2.) x x   x  trombitatanár 

kürt kürt x x  x   kürtművész-tanár 

mélyrézfúvó harsona, tuba x x x  x  harsonatanár 

ütő 
ütő (tanár 1.)  x x  x  jazz-dob művész-tanár 

ütő (tanár 2.)  x x x   ütőhangsz. művész-tanár 

jazz jazz-zongora  x   x  
jazz-zongora művész-

tanár 



jazz-gitár  x   x  jazz-gitár művész-tanár 

jazz-bőgő  x   x  jazz-bőgő művész-tanár 

hegedű 

hegedű (tanár 1.) x x x  x  zeneiskolai hegedűtanár 

hegedű (tanár 2.) x x x  x  zeneiskolai hegedűtanár 

hegedű (tanár 3.) x x  x   hegedűművész-tanár 

hegedű (tanár 4.)  x x x   hegedűművész-tanár 

hegedű (tanár 5.) x x  x   hegedűművész-tanár 

hegedű (tanár 6.)  x x  x  zeneiskolai hegedűtanár 

cselló 
cselló (tanár 1.) x x x  x  zeneiskolai gordonkatanár 

cselló (tanár 2.) x x x  x  zeneiskolai gordonkatanár 

bőgő bőgő  x   x  jazz-bőgő művész-tanár 

népzene 

citera, pásztorfurulya x x x  x  ének-zene, népzene 

népi hegedű x x x  x  népzene 

brácsa, bőgő  x   x  népzene 

népi ének  x   x  zeneiskolai hegedűtanár 

gitár 
gitár (tanár 1.)  x   x  gitártanár 

gitár (tanár 2.) x x x  x  gitártanár 

gitár (tanár 3.)  x   x  gitártanár 

magánének 
ének (tanár 1.)  x   x  énekművész-tanár 

ének (tanár 2.) x x x x   énekművész-tanár 

kamarazene 

zongora-kamz. (t.1.)   x x  DLA zongoraművész-tanár 

zongora-kamz. (t.2.)   x  x  zongoratanár 

zongora-kamz. (t.3.)   x  x  zongoratanár 

vonós-kamz. (t.1.)   x  x  zeneiskolai hegedűtanár 

vonós-kamz. (t.2.)   x  x  zeneiskolai gordonkatanár 

kamaraének   x x   énekművész-tanár 

vonós-kamz. (t.3.)  x   x  zeneiskolai hegedűtanár 

vonós-kamz. (t.4.)   x  x  zeneiskolai gordonkatanár 

fúvós-kamz. (t.1.)  x x x   klarinétművész-tanár 

fúvós-kamz. (t.2.)  x x  x  furulyaművész-tanár 

fúvós-kamz. (t.3.)  x x  x  oboatanár 

népi 

kamaraének 
 x   x  zeneiskolai hegedűtanár 

jazz-együttes  x x  x  jazz-bőgő művész-tanár 

vonós-kamz. (t.5.)  x x  x  zeneiskolai hegedűtanár 

fúvós-kamz. (t.4.)  x x  x  oboatanár 
 

Magyarázat: E* előképző; A* alapfok; T* továbbképző 

 

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége 

Feladatkör Iskolai végzettség Szakképzettség 

-------- -------- -------- 
 

3. Az alapítás évéhez viszonyítva hány előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamot 

működtet 

Évek előképző 
évfolyamok 

száma 

alapfokú 
évfolyamok 

száma 

továbbképző 
évfolyamok 

száma 

alapítás éve: 1974 0 6 3 

2009/2010 tanév 2 6 4 



 

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

fesztiválokon, kiállításokon való részvétel 

 
2008-2009. tanév 

Esemény megnevezése, 

időpontja 

Területi hatálya 

(országos, 

nemzetközi, egyéb) 

Típusa (verseny, 

fesztivál, 

kiállítás, színházi 

előadás, egyéb) 

Részvétel típusa (résztvevő, 

díszvendég, meghívott, 

versenyző, stb.) 

Gödöllő-Giessen 

testvérvárosi kapcsolatának 

20 éves évfordulója, 

Németország, Giessen, 

2008. szeptember 18-21. 

nemzetközi diplomáciai esemény 

kulturális 

rendezvény 

a Colla Parte Consort 

vendégszereplése 

Reneszánsz est, 

Művészetek Háza, Gödöllő, 

2008. szeptember 27. 

helyi intézmények 

együttműködése 

hangverseny a Colla Parte Consort és 

a Saltarello Reneszánsz Együttes 

közreműködése 
Országos Zongorás 

Találkozó a Varró Margit 

Alapítvány rendezésében, F. 

Chopin Zeneiskola, Gödöllő 

2008. október 4. 

országos szakmai találkozó zongorista növendékeink és 

tanáraink részvétele 

XIII. Országos Népzenei 

Találkozó, Bonyhád, 

2008. október 4-5. 

országos seregszemle részvétel 3 növendékkel 

A spanyolországi Valdemoro 

és Gödöllő közötti 

testvérvárosi megállapodás 

ünnepélyes aláírása, 

Gödöllői Királyi Kastély, 

2008. október 5. 

nemzetközi diplomáciai esemény a Cibri Énekegyüttes 

közreműködése 

Nemzetközi Zenei Fesztivál, 

Olaszország, Lago di Garda, 

2008. október 16-19. 

nemzetközi fesztivál az Arpeggio Gitárzenekar és a 

Cibri Énekegyüttes részvétele 

Kiállítás megnyitó, Szada, 

2008. október 19. 

kistérségi 

intézmények 

együttműködése 

kiállítás a Kis Furulyaegyüttes 

közreműködése 

Öböl-Magyar Ifjúsági 

Találkozó, Szent István 

Egyetem, Gödöllő, 

2008. október 22. 

nemzetközi kulturális / 

diplomáciai esemény 

a Tücsök Együttes 

közreműködése 

A Körösfői-Kriesch Aladár 

Művészeti Emlékplakett 

átadási ünnepsége, 

Gödöllői Királyi Kastély, 

2008. október 27. 

helyi intézmények 

együttműködése 

hangverseny az Ifjúsági Vonószenekar 

közreműködése 

Erkel nap, 

Erkel Ferenc Általános 

Iskola, Gödöllő, 

2008. november 7. 

helyi intézmények 

együttműködése 

hangverseny részvétel 2 növendékkel 

VII. Országos Vass Lajos 

Népzenei Verseny, Kárpát-

medencei döntő, Budapest, 

2008. november 8. 

országos zenei verseny versenyző 

III. Népdalkincs – 

Népdaléneklési Verseny, 

2008. november 22. 

országos zenei verseny versenyző 

Mesélő muzsika 

Művészetek Háza, Gödöllő, 

2008. november 26. 

helyi intézmények 

együttműködése 

hangverseny a Colla Parte Consort és 

a Saltarello Reneszánsz Együttes 

közreműködése 



Nyugdíjas orvosok 

karácsonya, 

Városháza, Gödöllő, 

2008. december 5. 

helyi intézmények 

együttműködése 

kulturális 

rendezvény 

a Tücsök Együttes 

közreműködése 

XII. Országos Friss Antal 

Gordonkaverseny, 

2008. december 5-7. 

országos zenei verseny versenyző 

II. Országos Bartók Béla 

Zeneiskolai Zongoraverseny, 

2008. december 10-11. 

országos zenei verseny versenyző 

A Colla Parte Consort önálló 

estje, 

Gödöllői Városi Könyvtár, 

2008. december 12. 

helyi intézmények 

együttműködése 

hangverseny a Colla Parte Consort és a 

Tücsök Együttes  közreműködése 

Adventi Vásár, Budapest, 

Vörösmarty tér, 

2008. december 6. és 13. 

fővárosi esemény szabadtéri 

hangverseny 

népi énekegyüttesek 

közreműködése 

Karácsonyi műsor 

Szociális Otthon, Gödöllő, 

2008. december 22. 

helyi intézmények 

együttműködése 

hangverseny a Sivadó Testvérek 

Kamaraegyüttesének 

közreműködése 

Zeneiskolások hangversenye, 

Nyugdíjas Otthon, Gödöllő, 

2009. január 20. 

helyi intézmények 

együttműködése 

hangverseny részvétel 14 növendékkel 

Madách nap, F. Chopin 

Zeneiskola, Gödöllő, 

2009. január 23. 

helyi intézmények 

együttműködése 

hangverseny tanárok és növendékek 

közreműködése 

A Duflex Fotográfiai Stúdió 

beszámoló kiállításának 

megnyitója, 

Művészetek Háza, Gödöllő, 

2009. január 24. 

helyi intézmények 

együttműködése 

kiállítás közreműködés 1 növendékkel 

Az V. Kortárs Irodalmi és 

Képzőművészeti Pályázat 

nyertes műveinek díjátadó 

gálaműsora, 

Művészetek Háza, Gödöllő, 

2009. január 25. 

helyi intézmények 

együttműködése 

kulturális 

rendezvény 

a Sivadó Testvérek 

Kamaraegyüttesének 

közreműködése 

IV. Bálint napi Balassi-est, 

Gödöllői Királyi Kastély, 

Barokk Színház, 

2009. február 14. 

helyi intézmények 

együttműködése 

zenés irodalmi est tanárok és 

a Saltarello Reneszánsz Együttes 

közreműködése 

Regionális Zongorás 

Találkozó, 

F. Chopin Zeneiskola, 

Gödöllő, 

2009. február 20. 

regionális szakmai találkozó zongorista növendékeink és 

tanáraink részvétele 

Yuri Yankelevitch Nemzetközi 

Hegedűverseny, Omszk, 

2009. március 3-9. 

nemzetközi zenei verseny versenyző 

A 35 éves Frédéric Chopin 

Zeneiskola jubileumi 

kamarazenei hangversenye, 

2009. március 5. 

körzeti jubileumi 

esemény 

hangverseny a zeneiskola kamaracsoportjai, 

valamint egykori kihelyezett 

tagozatainak kamaraegyüttesei 

részvételével 

A 35 éves Frédéric Chopin 

Zeneiskola jubileumi zenekari 

hangversenye, 

Művészetek Háza, Gödöllő, 

2009. március 11. 

körzeti jubileumi 

esemény 

hangverseny a zeneiskola növendékzenekarai, 

valamint a Dányi Ifjúsági 

Fúvószenekar és a péceli Ad 

Libitum Vonószenekar 

részvételével 

Volt növendékek 

hangversenye, 

2009. március 12. 

országos jubileumi 

esemény 

hangverseny a zeneiskola egykori 

növendékeinek részvételével 



XI. Országos Zeneiskolai 

Gitárverseny, Vác, 

2009. március 27-29. 

országos zenei verseny versenyző 

XXVIII. Országos 

Táncháztalálkozó, 

Papp László Budapest 

Sportaréna, 

2009. április 4. 

országos seregszemle részvétel a népi 

énekegyüttesekkel 

Tavaszi hadjárat, 

Gödöllői Királyi Kastély, 

díszudvar, 

2009. április 7. 

helyi intézmények 

együttműködése 

kulturális 

rendezvény 

a zeneiskola fúvószenekarának 

közreműködése 

Ifjú Zeneszerzők Versenye, 

Szlovákia, Revúca, 

2009. április 23. 

testvérzeneiskolák 

együttműködése 

zenei verseny részvétel 2 növendékkel 

„Mentsük meg a Feszty 

körképet!” – jótékonysági est 

Egészségház, Gödöllő, 

2009. április 24. 

helyi intézmények 

együttműködése 

jótékonysági 

rendezvény 

részvétel a népi énekegyüttesekkel 

VIII. Országos Zongora 

Négykezes és Kétzongorás 

Verseny, Balassagyarmat, 

2009. április 24-26. 

országos zenei verseny versenyző 

A gödöllői F. Chopin 

Zeneiskola vendégszereplése 

a csíkszeredai Nagy István 

Művészeti Líceumban, 

2009. április 23-26. 

testvérzeneiskolák 

együttműködése 

hangverseny növendékeink és együtteseink 

közreműködése 

A gödöllői F. Chopin 

Zeneiskola vendégszereplése 

a budapesti Nádasdy Kálmán 

Művészeti Iskolában, 

2009. április 30. 

zeneiskolák 

együttműködése 

hangverseny növendékeink és együtteseink 

közreműködése 

Székely Bertalan Nap, Szada, 

2009. május 10. 

kistérségi 

intézmények 

együttműködése 

kulturális 

rendezvény 

részvétel a népi énekegyüttesekkel 

A gödöllői F. Chopin 

Zeneiskola vendégszereplése 

a szlovákiai Nagyrőce 

Művészeti Iskolájában, 

2009. május 16-18. 

testvérzeneiskolák 

együttműködése 

hangverseny növendékeink és együtteseink 

közreműködése 

X. Európai Ifjúsági Zenei 

Fesztivál, 

Ausztria, Linz, 

2009. május 21-24. 

nemzetközi fesztivál a Colla Parte Consort részvétele 

VI. Europop Nemzetközi 

Gyermek, Ifjúsági és Felnőtt 

Énekes Fesztivál, Dömsöd, 

2009. május 22-24. 

nemzetközi fesztivál versenyző 

Az indonéziai Bogor és 

Gödöllő közötti testvérvárosi 

megállapodás ünnepélyes 

aláírása, Gödöllői Királyi 

Kastély, 

2009. május 24. 

nemzetközi diplomáciai esemény a népi énekegyüttesek és a 

hegedű tanszak növendékének 

közreműködése 

Zeneiskolások hangversenye, 

Nyugdíjas Otthon, Gödöllő, 

2009. május 27. 

helyi intézmények 

együttműködése 

hangverseny részvétel a hegedű tanszak 

növendékeivel 

A Stop Shop bevásárló-

központ megnyitása, Gödöllő, 

2009. május 28. 

városi esemény kulturális / 

kereskedelmi 

rendezvény 

a zeneiskola fúvószenekarának 

közreműködése 



Az Erkel Ferenc Általános 

Iskola ünnepi hangversenye, 

Szent István Egyetem, 

Gödöllő, 

2009. május 29. 

helyi intézmények 

együttműködése 

hangverseny a Tücsök Együttes 

közreműködése 

V. Családi Nap "A rák ellen 

az emberért a holnapért" 

Társadalmi Alapítvány 

szervezésében, Gödöllői 

Királyi Kastély, 

2009. május 31. 

helyi intézmények 

együttműködése 

hangverseny növendékegyüttesek 

közreműködése 

Kiállítás megnyitó, Budapest, 

2009. június 2. 

fővárosi esemény kiállítás a Kis Furulyaegyüttes 

közreműködése 

Trianoni Gyásznap 

Évfordulója, Gödöllő, 

2009. június 4. 

helyi intézmények 

együttműködése 

kulturális / 

politikai 

rendezvény 

a népi énekegyüttesek 

közreműködése 

Városi Pedagógusnap, 

Művészetek Háza, Gödöllő, 

2009. június 5. 

helyi intézmények 

együttműködése 

kulturális 

rendezvény 

növendékegyüttesek 

közreműködése 

IX. Országos Mélyrézfúvós 

Verseny, Kiskunfélegyháza, 

2009. június 5-7. 

országos zenei verseny versenyző 

Polgármesteri Ezüstlánc-díj, 

és a Polgármesteri Arany 

Pecsétgyűrű díjak átadási 

ünnepsége, Gödöllői Királyi 

Kastély, 

2009. június 9. 

2009. június 9. kulturális / 

politikai 

rendezvény 

(Magyar 

Önkormányzatok 

Szövetsége) 

a népi énekegyüttesek 

közreműködése 

Péter-Pál Napi Búcsú, 

Csapókerti Görög Katolikus 

Templom, Debrecen, 

2009. június 25. 

országos egyházi 

esemény 

egyházzenei 

hangverseny 

a Sivadó Testvérek 

Kamaraegyüttesének 

közreműködése 

Louis Armstrong Fesztivál, 

Bánk 

2009. június 27. 

országos fesztivál a Dixix Rhythm együttes 

közreműködése 

Semmelweis Nap, 

Városháza, Gödöllő, 

2009. július 3. 

helyi intézmények 

együttműködése 

városi rendezvény a Colla Parte Consort 

közreműködése 

Sümegi Zenei Fesztivál, 

Sümegi Vár, 

2009. július 8-9. 

országos fesztivál a Sivadó Testvérek 

Kamaraegyüttesének 

közreműködése 
Százszorszép Utcabál, 

Gödöllő, Százszorszép utca, 

2009. augusztus 29. 

helyi fesztivál a Dixix Rhythm együttes 

közreműködése 

 
5. Megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények 

 

2008-2009. tanév eredményei 

Esemény megnevezése, 

időpontja 

Területi hatálya 

(nemzetközi,országos, 

megyei, területi, 

egyéb) 

Típusa (verseny, 

fesztivál, 

kiállítás, 

szakmai 

bemutató, 

egyéb) 

Eredmény, helyezés 

XI. Országos Lubik Imre 

Trombitaverseny, Dunakeszi, 

2008. október 3. 

területi válogató zenei verseny részvétel 2 növendékkel 

XIII. Országos Népzenei 

Találkozó, Bonyhád, 

2008. október 4-5. 

országos seregszemle nívódíj és dicséret 



II. Országos Bartók Béla 

Zeneiskolai Zongoraverseny, 

2008. október 4-6. 

területi válogató zenei verseny 1 növendék döntőbe jutott 

XII. Országos Friss Antal 

Gordonkaverseny, Szentendre 

2008. október 15. 

területi válogató zenei verseny 1 növendék döntőbe jutott 

VII. Országos Vass Lajos 

Népzenei Verseny, Kárpát-

medencei döntő, Budapest, 

2008. november 8. 

országos zenei verseny 2 kiemelt nívódíj 

III. Népdalkincs – 

Népdaléneklési Verseny, 

2008. november 22. 

országos zenei verseny 1 I. díj és 1 III. díj 

XI. Országos Zeneiskolai 

Gitárverseny, Dunakeszi, 

2009. február 3. 

területi válogató zenei verseny 2 növendék döntőbe jutott 

Yuri Yankelevitch Nemzetközi 

Hegedűverseny, Omszk, 

2009. március 3-9. 

nemzetközi zenei verseny 1 III. díj + közönségdíj 

Pest Megyei Kamarazenei 

Verseny, Cegléd, 

2009. március 20. 

megyei zenei verseny 8 együttes kiemelt 

nívódíjat kapott 

IX. Országos Mélyrézfúvós 

Verseny, Veresegyház, 

2009. április 1. 

területi válogató zenei verseny 1 növendék döntőbe jutott 

VIII. Országos Zongora 

Négykezes és Kétzongorás 

Verseny, Szentendre, 

2009. március 4. 

területi válogató zenei verseny 4 páros döntőbe jutott 

Pest Megyei Rézfúvós 

Verseny, Göd, 

2009. április 3. 

megyei zenei verseny 1 I. díj 

Pest Megyei Ki Mit Tud? 

Döntő, Monor, 

2009. május 16. 

megyei tehetségkutató 

verseny 

1 I. díj és 2 II. díj 

VI. Europop Nemzetközi 

Gyermek, Ifjúsági és Felnőtt 

Énekes Fesztivál, Dömsöd, 

2009. május 22-24. 

nemzetközi fesztivál 1 II. díj az operett 

kategóriában 

IX. Országos Mélyrézfúvós 

Verseny, Kiskunfélegyháza, 

2009. június 5-7. 

országos zenei verseny 1 II. díj 

 

 

 

 

6. Az intézet saját rendezvényei, hagyományai 

 

6.1. Az intézmény saját rendezvényei 

 

Neve Időpontja 
Bogányi Gergely zongoraestje 2009. november 6. 18.30 

Balázs János Chopin zongoraestje 2009. december 3. 18.00 

A zeneiskola növendékeinek karácsonyi hangversenye 2009. december 11. 18.00 

Pless András Chopin zongoraestje 2010. február 24. 18.30 

Zenei vetélkedő 2010. március 30. 16.00 

 

 



6.2. Az intézmény hagyományosan megrendezésre kerülő rendezvényei 

 

Neve Időpontja 
Tanári hangverseny a Szülői Fórum felkérésére 2009. november 27. 18.00 

Szülők bálja 2010. február 6. 17.00 

A szlovákiai Nagyrőce Művészeti Iskolájából érkező 

vendégek hangversenye  

2010. április 23. 18.00 

Ifjú tehetségek hangversenye a Gödöllői Szimfonikus 

Zenekar kíséretével 

2010. május 15. 18.00 

Művészeti alapvizsga hangverseny 2010. június 9. 16.00 

Zene és társművészetek tábor 2010. június 21-27. 

 

7. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás 

 

Zenekaraink és együtteseink rendszeresen részt vesznek a város társadalmi eseményein zenei 

közreműködésükkel. Állandó partnerei vagyunk a Művészetek Háza, a Gödöllői Királyi Kastély, a 

Gödöllői Városi Könyvtár és még sok más intézmény rendezvényeinek. Rendszeresen részt veszünk 

kiállítás megnyitókon, városi ünnepségeken, díjátadó eseményeken műsorszámainkkal. 

 

Növendékegyütteseink: 

 

Animato Consort 

Apoyando Kamaraegyüttes 

Cibri Énekegyüttes 

Dixix Rhythm Együttes 

Gitárzenekar 

Gyermek Vonószenekar 

Ifjúsági Fúvószenekar 

Ifjúsági Vonószenekar 

Kalapos Énekegyüttes 

Kiscibri Énekegyüttes 

Saltarello Reneszánsz Együttes 

Sivadó Testvérek Kamaraegyüttese 

Tücsök Együttes 

 

Tanáraink közreműködésével működő együttesek: 

 

Gödöllő Consort 

Gödöllői Szimfonikus Zenekar 

Gödöllői Városi Fúvószenekar 

Gödöllői Városi Vegyeskar 

 

A 2008/2009. tanév helyi kulturális életében történő szerepvállalásainkat részleteztük a 4. pontban. 

 

 

8. A tanév helyi rendje 

 

Órabeosztás: 2009. szeptember 4. péntek 14.30-17.30. 

A 2009/2010. tanév első órarend szerinti tanítási napja: 2009. szeptember 7. hétfő. 
 

2009. október 23. péntek: NEMZETI ÜNNEP. 
 



ŐSZI SZÜNET: 2009. október 25. vasárnaptól november 1. vasárnapig. (A szünet előtti utolsó 

tanítási nap október 24. szombat, a szünet utáni első tanítási nap november 2. hétfő.) 
 

TÉLI SZÜNET: 2009. december 20. vasárnaptól 2010. január 3. vasárnapig. (A szünet előtti utolsó 

tanítási nap december 19. szombat, a szünet utáni első tanítási nap január 4. hétfő.) 

Zeneiskolánkban december 21. hétfő és 22. kedd tanítás nélküli munkanap. 
 

A félévi tanszaki vizsgák időpontja: 2010. január 25-29. 
 

2010. március 15. hétfő: NEMZETI ÜNNEP. 
 

TAVASZI SZÜNET: 2010. április 2. péntektől április 7. szerdáig. 

(Április 7-én, szerdán tantestületi kirándulás.) 

(A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. csütörtök, a szünet utáni első tanítási nap április 8. 

csütörtök.) 

2010. május 1. szombat: A MUNKA ÜNNEPE. 
 

2010. május 24. hétfő: PÜNKÖSD. 

 

Az év végi tanszaki vizsgák időpontja: 2010. május 17. – június 4. 
 

A művészeti alapvizsga időpontja: 2010. június 9. 

 

A tanév utolsó tanítási napja 2010. június 8. kedd. 

 

Beiratkozás a 2010/2011. tanévre: 2010. június utolsó hetében (a dátumot később pontosítjuk) 

 

 

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

 
 

Tanév: 2009-2010. 

Művészeti ág Egyéni 

oktatásban 

részt vevők 

száma 

Csoportos főtárgy 

oktatásban 

résztvevők 

száma 

(csoportok/tanulók*) 

Kötelező, 

választható tárgyak 

csoportjainak 

száma 

(csoportok/tanulók*) 

Nagyobb létszámú együttesek 

(zenekari tagok létszáma) 

Zeneművészet 603 72 szolfézs 

főtanszakos 

növendék 

10 csoportban 

56/13 Gyermek Vonószenekar (12) 

Ifjúsági Vonószenekar (16) 

Ifjúsági Fúvószenekar (40) 

Gitárzenekar (12) 
Képző- és 

Iparművészet 
----- ----- ----- ----- 

Táncművészet ----- ----- ----- ----- 

Szín- és 

bábművészet 
----- ----- ----- ----- 

*A csoportok átlaglétszámát tüntetjük fel, egész számra kerekítve. 

 

 

 

Kelt: Gödöllő, 2009. október 1. 

 

 

 

 
 ………………………………………. 

 Ella Attila 

 igazgató 


