
SZTE Vántus István 
Gyakorló Zeneművészeti 

Szakközépiskola



Iskolánkról

Vonzáskörzetünk a Dél-Alföldi régió, de 
az ország más területéről is érkeznek 
hozzánk tanulók.

Az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolát 
2004-ben alapította a Szegedi Tudományegyetem.

Iskolánk, fiatal kora ellenére, a Dél-Alföldi régió legnagyobb 
tradícióval rendelkező zeneművészeti szakközépiskolája. 

Az intézmény minden klasszikus 
hangszer tanulására lehetőséget ad; 
oktatási palettánkat a népi ének szak 
színesíti.



Zeneművészeti oktatás

Itt tartjuk a csoportos (zeneelmélet, zeneirodalom, szolfézs, 
kamarazene, zenekar, énekkar) és egyéni órákat (főtárgy, 
kötelező zongora, korrepetíció).

Iskolánkban délelőtt folyik a 
zeneművészeti oktatás az SZTE 
Zeneművészeti Kar épületében 8.00 
órától 13.00 óráig.



Közismereti oktatás

Közismereti oktatás délután, 14.00 
órától 18.25-ig zajlik az SZTE 
Ságvári Endre Gyakorló
Gimnáziumban.

Pedagógiai programunkat abban a szellemben alkottuk meg, hogy 
a zeneművészeti szakmai tantárgyak és az általános műveltség 
megszerzéséhez szükséges közismereti tantárgyak oktatása olyan 
egyensúlyban történjék, amely lehetővé teszi a sikeres érettségi 
vizsgák letételét és a felsőfokú szakmai felvételi vizsgára való
felkészülést is. 



Csongrádi Zenei Tábor

2010 augusztusában ötödik alkalommal rendeztük meg az általunk 
újjáélesztett Csongrádi Zenei Tábort. A táborba elsősorban alapfokú
művészeti iskolás tanulókat várunk.
A táborhoz kapcsolt ZENE ÉS MOZGÁS című akkreditált 
továbbképzésünk sikeresen és eredményesen működik.



Posticum Nemzetközi Ifjúsági 
Zenekar

Kezdeményezésünk célja egy olyan nemzetközi ifjúsági zenekar 
létrehozása, amelynek bázisát szegedi és romániai zenész fiatalok 
alkotják, valamint a Régió és az Európai Unió más országaiból 
meghallgatás útján kiválasztott fiatal muzsikusok.

A zenekart fesztivál jelleggel egyes projektekre hívjuk össze, elismert 
művészegyéniség vezetésével. 



Hiszünk abban, hogy kezdeményezésünk hozzájárul a határok 
fölött átnyúló emberi és művészi kötelékek szorosabbra 
fűzéséhez, a zene mint közös nyelv és a zenélés örömének 
élménye segítségével.

Posticum zenekar

2009-ben és 2010-ben a zenekar fellépett Magyarországon, 
Romániában, Svájcban és Csehországban. 



Eredmények

Az eltelt hat tanévünk során kiemelt figyelmet fordítottunk a 
tehetségkutatásra és a tehetséggondozásra. Munkánk minőségét a 
hazai és külföldi versenyeken elért számos kiváló eredmény 
fémjelzi. 

Iskolánk kórusai (Diapente
Fiú Énekegyüttes , Leánykar, 
Stellatus Ifjúsági Vegyeskar ) 
évről évre arany minősítést 
szereznek az Éneklő Ifjúság 
minősítő hangversenyein.



Eredmények

Diákjaink a következő versenyeken szerepeltek első helyezéssel:

I. Femus Nemzetközi Fafúvós Verseny, Szabadka 

Terra Siculorum Nemzetközi Gitárfesztivál 

VI. Országos Gitárverseny 

Alma Cornea Ionescu Euroregionális Zenei Verseny, Temesvár 

XII. Országos Oboaverseny 

Nemzetközi Gitárverseny, Gomel

XII. Országos Zongora Verseny 

Hubay-Bartók-Mozart Hegedűverseny 

IV. Országos Kamarazene Verseny 

II. Országos Csembaló- Blockflöte és Hárfa Vereseny



Két, az iskola szakmai profiljához kötődő programot dolgoztunk 
ki, melyektől a tehetségkutató és tehetséggondozó tevékenységünk 
segítését, erősítését várjuk: 

Dankó Pista program 
A program névadója Dankó Pista, 
a legendás szegedi nótaszerző és 
cigányprímás. Az ő személyével 
akarunk utalni arra, hogy 
tehetségkutató és tehetséggondozó
programunk fő célcsoportjai a 
tehetséges cigánygyerekek, akik 
családjuk anyagi helyzeténél fogva 
nem vehetnek részt a 
zeneművészképzésben. 

Programjaink



Programjaink
Hasznos lámpaláz 
A zenét tanuló gyerekek azért gyakorolnak naponta több órát, hogy 
tudásukat a közönségnek bemutathassák. A rutintalan színpadra 
lépők között általános "tünet" a lámpaláz, mely gyakran levesz a 
produkció értékéből. 
Bevezettük az órarendszerűen hetente megrendezett 
növendékkoncerteket, melyek alkalmat adnak a tanulóinknak a 
rendszeres fellépésre. 
A koncertek után közösen elemezzük a tapasztalatokat.



Iskolánkba és a Csongrádi Zenei Táborunkba szeretettel várjuk a 
zenét szerető, és a zenei pályát választó leendő diákjainkat.

www.konzi.u-szeged.hu


