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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, népzene (szolfézs, koboz, pásztorfurulya, 
hegedű, brácsa, bőgő, népi ének), gitár, magánének, 

kamarazene, zenekar 
 
 
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 
 

Az oktatás 
szintje 
(X) 

Az oktatást végző 
pedagógus 
végzettsége 

A tantárgyfelosztás 
szerint 

az oktatott tanszak 
neve 

A tantárgy 
neve 

E* A* T* egyetem  főiskola  egyéb 

Az oktatást végző 
pedagógus 

szakképzettsége 

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

szolfézs 

szolfézs (tanár 5.)  x  x      x    zeneiskolai szolfézstanár 

zeneirodalom  zeneirodalom    x  x  x      furulyaművész-tanár 

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

népzeneelmélet  népzeneelmélet    x      x    ének-zene, népzene tanár 

zongora (tanár 1.)  x  x  x    x    zongoratanár 
zongora (tanár 2.)    x  x    x    zongora, szolfézs 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    x    zongoratanár 
zongora (tanár 8.)  x  x  x    x    zongoratanár 
zongora (tanár 9.)  x  x  x    x    zongoratanár 
zongora (tanár 10.)  x  x  x  x  x    zongoratanár, korrepetítor 
zongora (tanár 11.)  x  x  x  x    DLA  zongoraművész-tanár 
zongora (tanár 12.)    x    x      ének-zene, karvez. tanár 
zongora (tanár 13.)  x  x  x    x    zongoratanár 

zongora 

zongora (tanár 14.)  x  x  x  x      zongoratanár 
furulya (tanár 1.)    x  x  x      furulyaművész-tanár 
furulya (tanár 2.)  x  x      x    furulyaművész-tanár furulya 
furulya (tanár 3.)  x  x  x    x    klasszikus furulya előadóművész 

fuvola (tanár 1.)  x  x      x    fuvolatanár 
fuvola (tanár 2.)  x  x  x    x    fuvolatanár 
fuvola (tanár 3.)    x  x  x      fuvolaművész-tanár 

fuvola 

fuvola (tanár 4.)  x  x  x    x    fuvolatanár 
oboa (tanár 1.)  x  x  x    x    oboatanár 

oboa  oboa (tanár 2.)  x  x  x    x    oboatanár 
klarinét (tanár 1.)  x  x    x      klarinétművész-tanár 

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

szaxofon  szaxofon  x  x  x    x    jazz-szaxofon művész-tanár 

fagott  fagott  x  x  x    x    fagott-tanár 

trombita (tanár 1.)  x  x  x    x    trombitatanár 
trombita  trombita (tanár 2.)  x  x      x    trombitatanár 

kürt  kürt    x  x  x      kürtművész-tanár 

mélyrézfúvó  harsona, tuba  x  x  x    x    harsonatanár 
ütő (tanár 1.)    x  x    x    jazz-dob művész-tanár 

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

jazz-gitár    x      x    jazz-gitár művész-tanár jazz 
jazz-basszusgitár    x    x      jazz-bőgő művész-tanár 



hegedű (tanár 1.)  x  x  x    x    zeneiskolai hegedűtanár 
hegedű (tanár 2.)  x  x  x    x    zeneiskolai hegedűtanár 
hegedű (tanár 3.)  x  x  x  x      hegedűművész-tanár 

hegedű 

hegedű (tanár 4.)  x  x    x      hegedűművész-tanár 
cselló (tanár 1.)  x  x  x    x    zeneiskolai gordonkatanár 

cselló  cselló (tanár 2.)  x  x  x    x    zeneiskolai gordonkatanár 
koboz   x      x    ének-zene, népzene tanár 

pásztorfurulya x  x  x    x    ének-zene, népzene 
népi hegedű x  x  x    x    népzene 
brácsa, bőgő   x      x    népzenész 

népzene 

népi ének   x  x    x    zeneiskolai hegedűtanár 
gitár (tanár 1.)    x      x    gitártanár 
gitár (tanár 2.)  x  x  x    x    gitártanár gitár 
gitár (tanár 3.)    x      x    gitártanár 
ének (tanár 1.)    x      x    énekművész-tanár 

magánének  ének (tanár 2.)    x    x      énekművész-tanár 
zongora-kamz. (t.1.)      x  x    DLA  zongoraművész-tanár 
zongora-kamz. (t.2.)      x    x    zongoratanár 
zongora-kamz. (t.3.)      x    x    zongoratanár 
zongora-kamz. (t.4.)      x  x      zongoratanár 
vonós-kamz. (t.1.)    x  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 
fúvós-kamz. (t.1.)      x  x      klarinétművész-tanár 
fúvós-kamz. (t.2.)    x  x    x    furulyaművész-tanár 
fúvós-kamz. (t.3.)    x  x    x    klasszikus furulya előadóművész 

népi kamaraének   x      x    zeneiskolai hegedűtanár 

kamarazene 

jazz-együttes    x  x    x    jazz-gitár művész-tanár 
vonószenekar   x  x  x      kürtművész-tanár 
fúvószenekar   x  x  x      klarinétművész-tanár zenekar 
gitárzenekar   x  x    x    gitártanár 

 

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 
2010/2011 tanév  2  6  4 



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

fesztiválokon, kiállításokon való részvétel 
 

2009-2010. tanév 

Esemény megnevezése, 
időpontja 

Területi hatálya 
(országos, 

nemzetközi, egyéb) 

Típusa (verseny, 
fesztivál, 

kiállítás, színházi 
előadás, egyéb) 

Részvétel típusa (résztvevő, 
díszvendég, meghívott, 

versenyző, stb.) 

Eurotreff Musik Fesztivál, 
Németország, 
Rastatt, Baden-Baden, 
2009. szeptember 4-7. 

nemzetközi fesztivál Dixix Rhythm együttes, 
Ifjúsági Vonószenekar részvétele 

Mesélő muzsika – 
Mesefigurák fúvós hangszereken 
Művészetek Háza, Gödöllő, 
2009. szeptember 30. 

helyi intézmények 
együttműködése 

ifjúsági bérletes 
koncert 

a Gödöllői Szimfonikus Zenekar 
Fúvósötösének közreműködése 

Vendégszereplés a hegedű 
tanszak hangversenyén, Tóth 
Aladár Zeneiskola, Budapest,
2009. október 6. 

zeneiskolák 
együttműködése 

szakmai 
tapasztalatcsere 

részvétel 2 növendékkel 

Haydn kurzus a Varró Margit 
Alapítvány szervezésében, 
Fót 
2009. október 9-10. 

országos szakmai találkozó, 
kurzus 

részvétel 2 növendékkel 

II. Papp Lajos Regionális 
Zongoraverseny, Biatorbágy, 
2009. október 15-16. 

regionális zenei verseny 4 versenyző 

Vendégszereplés a hegedű 
tanszak hangversenyén, Tóth 
Aladár Zeneiskola, Budapest,
2009. november 5. 

zeneiskolák 
együttműködése 

szakmai 
tapasztalatcsere 

részvétel 1 növendékkel 

Erkel nap, 
Erkel Ferenc Általános 
Iskola, Gödöllő, 
2009. november 7. 

helyi intézmények 
együttműködése 

hangverseny részvétel 7 növendékkel 

Megemlékezés és konferencia 
Teleki Pál születésének 
130. évfordulóján, 
Premontrei Szent Norbert 
Gimnázium, Gödöllő, 
2009. november 8. 

helyi intézmények 
együttműködése 

előadás Cibri énekegyüttes 
közreműködése 

IV. Országos Zeneiskolai 
Ferenczy György 
Zongoraverseny, Budapest, 
2009. december 4-6. 

országos zenei verseny 3 versenyző 

XI. Országos Oboa- és 
Fagottverseny, Sopron, 
2009. december 4-6. 

országos zenei verseny 3 versenyző 

Karácsonyi műsor, 
Budai Irgalmasrendi Kórház,
2009. december 15. 

regionális 
intézmények 
együttműködése 

kulturális 
rendezvény 

a Sivadó Testvérek 
Kamaraegyüttesének 
közreműködése 

Karácsonyi rendezvény, 
TEVA, Gödöllő 
2009. december 17. 

helyi intézmények 
együttműködése 

kulturális 
rendezvény 

2 növendék és a Klarinét kvartett 
közreműködése 

Karácsonyi műsor nyugdíjas 
egyetemi tanároknak, 
Szent István Egyetem, 
Gödöllő, 
2009. december 18. 

helyi intézmények 
együttműködése 

kulturális 
rendezvény 

a Colour Strings együttes 
közreműködése 



Karácsonyi műsor, 
Szent Imre Katolikus 
Általános Iskola, Gödöllő, 
2009. december 19. 

helyi intézmények 
együttműködése 

kulturális 
rendezvény 

2 növendék közreműködése 

Karácsonyi hangverseny, 
Evangélikus templom, 
Gödöllő, 
2009. december 20. 

helyi intézmények 
együttműködése 

kulturális 
rendezvény 

a Colour Strings együttes 
közreműködése 

Karácsonyi műsor,   Tura, 
Őszirózsa Idősek Otthona,  
2009. december 21. 

kistérségi 
intézmények 
együttműködése 

kulturális 
rendezvény 

a Sivadó Testvérek 
Kamaraegyüttesének 
közreműködése 

Karácsonyi énekek és 
pásztorjátékok 
VI. Nemzetközi Fesztiválja, 
Zywiec, Lengyelország, 
2010. január 15-18. 

nemzetközi zenei verseny a Kiscibri énekegyüttes részvétele 
versenyzőként 

Hangverseny, Tessedik S. 
Idősek Otthona, Gödöllő, 
2010. január 20. 

helyi intézmények 
együttműködése 

hangverseny 7 növendék közreműködése 

A Téli Szarvasgomba Ünnepe,
Gödöllői Királyi Kastély, 
2010. február 6. 

helyi intézmények 
együttműködése 

kulturális ill. 
turisztikai 
rendezvény 

1 növendék közreműködése 

Nemzeti Sportszövetség 
Díjátadó Gála, 
Gödöllői Királyi Kastély, 
2010. február 19. 

helyi intézmények 
együttműködése 

kulturális   ill. 
protokoll 
rendezvény 

a Kiscibri énekegyüttes 
közreműködése 

Kiállítás megnyitó, Török 
Ignác Gimnázium, Gödöllő, 
2010. március 5. 

helyi intézmények 
együttműködése 

kiállítás 2 növendék közreműködése 

XI. Országos Rajeczky 
Benjámin Népdalének- és 
Népi Hangszeres Verseny, 
Budapest, 
2010. március 11. 

országos zenei verseny 1 versenyző 

X. Országos Kürtverseny, 
Kisújszállás, 
2010. március 12-14. 

országos zenei verseny 1 versenyző 

A finnországi Forssa 
testvérvárosból érkező 
zeneiskolás vendégek és a 
gödöllői F. Chopin 
Zeneiskola növendékeinek 
hangversenye, Gödöllő 
2010. március 19. 

nemzetközi hangverseny a zeneiskola 
kamaracsoportjainak, illetve 
szólista növendékeinek 
közreműködése 

IV. Regionális Zeneiskolai 
Gitárverseny, 
Balassagyarmat, 
2010. március 24. 

regionális zenei verseny 3 versenyző 

XXIX. Országos 
Táncháztalálkozó, Papp 
László Budapest Sportaréna, 
2010. március 27. 

országos seregszemle részvétel a népi 
énekegyüttesekkel 

Tavaszi hadjárat, 
Gödöllői Királyi Kastély, 
díszudvar, 
2010. április 7. 

helyi intézmények 
együttműködése 

kulturális 
rendezvény 

a zeneiskola fúvószenekarának és 
népzene szakos növendékeinek 
közreműködése 

„Emberek és terek” – 
gyermekrajz kiállítás 
megnyitó, Szada, 
Székely B. ÁMK Faluháza, 
2010. április 9. 

kistérségi 
intézmények 
együttműködése 

kiállítás a Kiscibri énekegyüttes 
közreműködése 



XI. Országos Alba Regia 
Kamarazenei Verseny, 
Székesfehérvár, 
2010. április 16-18. 

országos zenei verseny 2 kamaracsoport részvétele 
versenyzőként 

VIII. Országos Bartók Béla 
Hegedű-duó Verseny, Vác, 
2010. április 23-24. 

országos zenei verseny 2 versenyző 

Májusköszöntő Családi Nap, 
Gödöllői Királyi Kastély, 
2010. május 1. 

helyi intézmények 
együttműködése 

kulturális 
rendezvény 

a zeneiskola népi 
énekegyütteseinek 
közreműködése 

VII. Országos Czidra László 
Furulyaverseny, Budapest, 
2010. május 7-9. 

országos zenei verseny 2 növendék és 2 kamaracsoport 
részvétele versenyzőként 

Családi nap, 
Vörös Óvoda, Gödöllő, 
2010. május 15. 

helyi intézmények 
együttműködése 

előadás a Cilibri énekegyüttes 
közreműködése 

VIII. Vass Lajos Népzenei 
Verseny – középdöntő, 
Mezőkövesd, 
2010. május 15. 

országos zenei verseny a Kiscibri énekegyüttes részvétele 
versenyzőként 

IV. Nemzetközi 
Gitárzenekari Fesztivál, 
Gödöllő, 
2010. május 29. 

nemzetközi fesztivál az Arpeggio Gitárzenekar 
részvétele, a Cibri énekegyüttes 
közreműködése 

„Fesztiválzenekar a 
zeneiskolásokért” – 
Országos Hangszeres 
Verseny, I. forduló, 
2010. május 29. 

országos zenei verseny 2 versenyző 

I. Gödöllői Zeneiskolai 
Jazz Találkozó, 
2010. május 30. 

országos fesztivál a Dixix Rhythm együttes 
részvétele 

Városi Gyermeknap, 
Gödöllői Királyi Kastély, 
2010. május 30. 

helyi intézmények 
együttműködése 

kulturális 
rendezvény 

a zeneiskola Ifjúsági 
Fúvószenekarának 
közreműködése 

Ki mit tud?,   Premontrei 
Gimnázium, Gödöllő, 
2010. június 4. 

helyi intézmények 
együttműködése 

iskolai verseny 3 versenyző 

Városi Pedagógusnap, 
Török I. Gimn., Gödöllő, 
2010. június 7. 

helyi intézmények 
együttműködése 

kulturális 
rendezvény 

2 növendék és a Rézfúvós 
quartett közreműködése 

VI. „Zeng a lélek” 
nyárköszöntő népművészeti 
fesztivál, Fót, 
2010. június 12. 

regionális fesztivál  a Kiscibri énekegyüttes és 
2 népzene szakos növendék 
részvétele 

 
5. Megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények 

 
2009-2010. tanév eredményei 

Esemény megnevezése, 
időpontja 

Területi hatálya 
(nemzetközi,országos, 

megyei, területi, 
egyéb) 

Típusa (verseny, 
fesztivál, 
kiállítás, 
szakmai 

bemutató, 
egyéb) 

Eredmény, helyezés 

II. Papp Lajos Regionális 
Zongoraverseny, Biatorbágy, 
2009. október 15-16. 

regionális zenei verseny 1 II. díj és 2 III. díj, 
valamint 1 különdíj 



VIII. Vass Lajos Népzenei 
Verseny, Kartal, 
2009. október 18. 

megyei válogató zenei verseny 1 arany minősítés és 
különdíj, valamint 3 ezüst 
minősítés 

XI. Országos Oboa- és 
Fagottverseny, 
Budapest, 
2009. október 21. 

területi válogató zenei verseny 3 növendék döntőbe jutott 

I. Pest Megyei Rézfúvós 
Kamarazenei Verseny, 
Veresegyház 
2009. november 26. 

megyei zenei verseny 1 I. díj és 1 II. díj 

Heves Megyei és Regionális 
Händel-Haydn Zeneiskolai 
Fesztivál, Hatvan, 
2009. december 1. 

regionális fesztivál 4 növendék részvétele 

IV. Országos Zeneiskolai 
Ferenczy György 
Zongoraverseny, Budapest, 
2009. december 4-6. 

országos zenei verseny 1 II. díj és 2 dicséret 

XI. Országos Oboa- és 
Fagottverseny, Sopron, 
2009. december 4-6. 

országos zenei verseny 1 III. díj és 2 különdíj 

Karácsonyi énekek és 
pásztorjátékok 
VI. Nemzetközi Fesztiválja, 
Zywiec, Lengyelország, 
2010. január 15-18. 

nemzetközi zenei verseny 1 I. díj 

X. Országos Kürtverseny, 
Szentendre, 
2010. február 2. 

területi válogató zenei verseny 1 növendék döntőbe jutott 

XI. Országos Alba Regia 
Kamarazenei Verseny, 
Szentendre, 
2010. február 18. 

területi válogató zenei verseny 2 kamaracsoport döntőbe 
jutott 

VII. Országos Czidra László 
Furulyaverseny, Szentendre, 
2010. március 8. 

területi válogató zenei verseny 2 növendék és 
2 kamaracsoport döntőbe 
jutott 

XI. Országos Rajeczky 
Benjámin Népdalének- és 
Népi Hangszeres Verseny, 
Budapest, 
2010. március 11. 

országos zenei verseny 1 arany minősítés 

X. Országos Kürtverseny, 
Kisújszállás, 
2010. március 12-14. 

országos zenei verseny 1 III. díj 

IV. Regionális Zeneiskolai 
Gitárverseny, 
Balassagyarmat, 
2010. március 24. 

regionális zenei verseny 3 növendék részvétele 

I. Pest Megyei 
Dallam-ütőhangszeres 
Szólóverseny és Találkozó, 
Göd, 
2010. április 7. 

megyei zenei verseny 1 dicséret 

XI. Országos Alba Regia 
Kamarazenei Verseny, 
Székesfehérvár, 
2010. április 16-18. 

országos zenei verseny 1 arany minősítés 

V. Pest Megyei 
Fuvolaverseny, Szentendre, 
2010. április 23. 

megyei zenei verseny 1 II. díj és 1 különdíj 



VIII. Országos Bartók Béla 
Hegedű-duó Verseny, Vác, 
2010. április 23-24. 

országos zenei verseny 2 növendék részvétele 

VII. Országos Czidra László 
Furulyaverseny, Budapest, 
2010. május 7-9. 

országos zenei verseny 1 I. díj és 1 különdíj 

VIII. Vass Lajos Népzenei 
Verseny – középdöntő, 
Mezőkövesd, 
2010. május 15. 

országos zenei verseny 1 kiemelt arany minősítés 

„Fesztiválzenekar a 
zeneiskolásokért” – 
Országos Hangszeres 
Verseny, I. forduló, 
2010. május 29. 

országos zenei verseny 1 növendék döntőbe jutott 

 
 
 
 
 
6. Az intézet saját rendezvényei, hagyományai 
 

6.1. Az intézmény saját rendezvényei 
 

Neve  Időpontja 
Falvay Sándor zongoraművész Chopin-Liszt estje 2010. szeptember 23. 18.00 
Margó Ede restaurált Chopin szobrának ünnepélyes avatása 2010. december 18. 11.00 
Ella Péter csembalóestje – „Barokk Év Gödöllőn 2011” 2011. április 20. 18.30 

 
 
 
 
 

6.2. Az intézmény hagyományosan megrendezésre kerülő rendezvényei 
 

Neve  Időpontja 
Tanári hangverseny a Szülői Fórum felkérésére 2010. november 26. 18.00 
A zeneiskola növendékeinek adventi hangversenye  2010. december 9. 18.00 
VI. Országos Népzenei Verseny 2011. április 8-10. 
Ifjú tehetségek hangversenye a Gödöllői Szimfonikus 
Zenekar kíséretével 

2011. május 14. 18.00 

Művészeti alapvizsga hangverseny  2011. június 1. 15.00 
Zene és társművészetek tábor 2011. június 20-26. 

 
 
 
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 
Cibri Énekegyüttes 
Cilibri Énekegyüttes 
Cipóriska Énekegyüttes 
Dixix Rhythm Együttes 
Gitárzenekar 
Gyermek Vonószenekar 
Ifjúsági Fúvószenekar 
Ifjúsági Vonószenekar 
Kalapos Énekegyüttes 
Kiscibri Énekegyüttes 
Klarinét Kvartett 
Saltarello Reneszánsz Együttes 
Sercli Énekkettős 
Sivadó Testvérek Kamaraegyüttese 
Tücsök Együttes 
 
 
A 2009/2010. tanév helyi kulturális életében történő szerepvállalásainkat részleteztük a 4. pontban. 
 
 
 
 
 
 
8. A tanév helyi rendje 
 
Órabeosztás: 2010. szeptember 8. szerda 14.30-17.00. 
A 2010/2011. tanév első órarend szerinti tanítási napja: 2010. szeptember 9. csütörtök. 
 

2010. október 23. szombat: NEMZETI ÜNNEP. 
 

ŐSZI SZÜNET: 2010. október 31. vasárnaptól november 7. vasárnapig. (A szünet előtti utolsó 
tanítási nap október 30. szombat, a szünet utáni első tanítási nap november 8. hétfő.) 
 

TÉLI SZÜNET: 2010. december 22. szerdától 2011. január 2. vasárnapig. (A szünet előtti utolsó 
tanítási nap december 21. kedd, a szünet utáni első tanítási nap január 3. hétfő.) 
 

A félévi tanszaki vizsgák időpontja: 2011. január 24-28. 
 

2011. március 15. kedd: NEMZETI ÜNNEP. 
 

TAVASZI SZÜNET: 2011. április 21. csütörtöktől április 26. keddig. 
(Április 27-én, szerdán tantestületi kirándulás.) 
(A szünet előtti utolsó tanítási nap április 20. szerda, a szünet utáni első tanítási nap április 28. 
csütörtök.) 
 

2011. május 1. vasárnap: A MUNKA ÜNNEPE. 
 

Hangszeres felvételi a szolfézsra már járó növendékeinknek: 2011. május 10. kedd. 
 

Az év végi tanszaki vizsgák időpontja: 2011. május 16. – június 3. 
 

A művészeti alapvizsga időpontja: 2011. június 1. 
 

A tanév utolsó tanítási napja 2011. június 8. szerda. 



 

FELVÉTELI új jelentkezők részére: 2011. június 8. szerda. 
 

2011. június 13. hétfő: PÜNKÖSD. 
 

Beiratkozás a 2011/2012. tanévre: 2011. június 16. csütörtök 
 

ÉVZÁRÓ hangverseny és bizonyítványosztás: 2011. június 16. csütörtök 17.00 
 
 
 

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

 
Tanév: 2010-2011. 

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 599 85 szolfézs 
főtanszakos 
növendék 
7 csoportban 

52/13 Gyermek Vonószenekar (11) 
Ifjúsági Vonószenekar (20) 
Ifjúsági Fúvószenekar (36) 
Gitárzenekar (13) 

Képző- és 
Iparművészet ----- ----- ----- ----- 

Táncművészet ----- ----- ----- ----- 
Szín- és 
bábművészet ----- ----- ----- ----- 

*A csoportok átlaglétszámát tüntetjük fel, egész számra kerekítve. 
 

 
 
 
Kelt: Gödöllő, 2010. október 1. 
 
 
 
 
 ………………………………………. 
 Ella Attila 
 igazgató 
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