
Művészeti Iskola - Közzétételi lista 2021. 

 

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok végzettsége és szakképzettsége: 

Vezetékné
v  

Keresztnév Végzettség 
szintje 

Szakképzettségek, végzettségek 

Slezák Éva főiskola zongoratanár, előadóművész,  

Juhász Péter 
Tamás 

főiskola szolfézstanár, zeneiskolai tanár, általános 
iskolai énektanár, blockflőte tanár,  

Molnár  Melitta 
Mária 

főiskola zeneiskolai zeneelmélet-, és szolfézstanár, 

Madaras Attila Viktor főiskola klarinéttanár, kamaraművész,  

Mészáros Imre 
Levente 

főiskola kürttanár,  

Strelecz  Csilla főiskola általános iskolai tanító, rajz szakos tanár 

Tombácz Anikó főiskola táncos és próbavezető (társastánc), 
táncpedagógus-modern társastánc,  

 

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai 

végzettsége és szakképzettsége: 

Vezetéknév Keresztnév Végzettség szintje Szakképzettségek, 
végzettségek 

Dudásné 
Somorai 

Anikó középfokú iskolai 
végzettség 

pedagógiai asszisztens 

Shetia Emese főiskola igazságügyi ügyintéző 

Nagy Tímea középfokú iskolai 
végzettség 

pénzügyi ügyintézői képesített 
könyvelő 

 

Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú, a továbbképző évfolyamok 

száma:  

Művészeti ág minősítés éve Előképző 

évf. 

Alapfokú évf. Továbbképző 

évf. 

Zeneművészet 2007 2 6 1 

Táncművészet 2007 1 2 0 

Képző- és 

Iparművészet 

2007 1 2 0 

Színművészet-

bábművészet 

2007 0 2 0 



 

Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, 

kiállításokon való részvétel:  

- Az Alsózsolcai Közösségi Ház Rajzpályázatai 

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények: 

- Online Zongoraverseny 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai: 

- a tanévnyitó, tanévzáró ünnepség    

- kiállítás megnyitók 

- a Zene világnapja alkalmából énekverseny 

- nemzeti ünnepek műsora 

- növendékhangversenyek, karácsonyi koncert 

- 2 tanszaki meghallgatás tanszakonként 

- óvodai bemutatók, iskolába hívogató 

- adventi műsor, karácsonyi vacsora műsora 

- Benedek Elek Ált. Isk. karácsonyi rajz kiállítása.  

- Idősek napjára zenei műsor 

 

 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás: 

- kiállítás megnyitók 

- nemzeti ünnepek műsora 

- adventi műsor 

- Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár rendezvényein kiállítás és fellépés 

- Öregek Napközi Otthonában műsor 

 

Művészeti áganként a csoportok száma és csoportok tanulói létszáma: 

Művészeti iskola létszáma: 127 fő 

Zeneművészeti ág  - 7 csoportban  63 fő 

előképző/első:                6 fő 

előképző/második:      15 fő 

alapfok/első:                10 fő  



alapfok/második:          9 fő   

alapfok/3:                       6 fő 

alapfok/4:                       7 fő 

Zeneirodalom              11 fő 

Táncművészeti ág  -  2 csoportban  30 fő 

előképző/2.évfolyamon:    20 fő 

alapfok/4-6. évfolyamon:  10 fő  

Képző- és iparművészeti ág  - 3 csoportban 33 fő 

Az Alsózsolcai Herman O. Ált. Isk. és AMI Benedek Elek Tagiskolában 3 képzőművészeti csoport 

működik. 

Az előképző/1. csoport létszáma: 12 fő 

Az alapfok/1. csoport létszáma:    11 fő 

Az alapfok/2. csoport létszáma:    10 fő  

 

 

 

 

 


