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Bővebb felvilágosítást a 62/549-098-as telefonszámon lehet kérni.
A jelentkezési lapok elérhetők a www.mestertanoda.hu oldalon.

Rövid tanszakismertetők
Zeneművészeti ágon klasszikus zene:


Zongora: Zongoratanításom alapvető céljai közé tartozik, hogy fejlesszem a növendékeim
muzikalitását, zenei hallását. Fontos feladatomnak tartom, hogy a hangszer irodalmának
legjelentősebb zeneszerzőit és előadóművészeit megismertessem, megszerettessem
tanítványaimmal. Törekszem arra, hogy átadhassam azt a tudást, amely segítségével egy mű
mondanivalóját kifejező hangon, hangszínben, hangerőben gazdagon tudják majd növendékeim
megszólaltatni a hangszeren, miközben a különböző zongoradarabokat stílus- és kottahűen
játsszák – a maguk és mindannyiunk örömére.
Zöld Katalin – zongora-tanár
A zongoratanulás minőségi elfoglaltság a gyermek szabadidejének eltöltésére. A tanítás során
igyekszem családias és barátságos légkört teremteni, hogy minél élvezetesebbé tegyem a
növendékek számára a zongoraórákat. Célom a gyermek személyiségének fejlesztése, a
tehetségek gondozása és kibontakoztatása, továbbá a szépérzék, a kreativitás, a
problémaérzékenység és a koncentráció erősítése a zongorázás által. Tanárként rendkívül fontos
számomra, hogy jól és megfelelően, olyan eredményességgel és lelkesedéssel oktassam
növendékeimet, amely által sikerül velük is megismertetnem a zongorázás örömét és a
klasszikus zene iránti szeretetet.
Tóth Tamara - okleveles zongoraművész és okleveles zongoratanár



Gordonka: Aki a gordonka tanszakra felvételizik, belát a kulisszák mögé. Színházi kifejezés a
kulissza, s konkrétan van lehetőség oda betekinteni: akár egy előadást is megnézni vagy
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hangversenyt látogatni kapcsolataim révén. Aki a gordonka tanszakra felvételizik, előbb utóbb
együtt muzsikál valakivel. Kamaraprodukcióink állandóan megjelennek hangversenyeken. A
cselló zenekar szervezés alatt, vár új tagokat minden évben. Aki a gordonka tanszakra
felvételizik, tehetséges jó hallású kell, hogy legyen, mert a csellózáshoz kitűnő intonálás
szükséges! Ezen titkok elsajátítására fény derül, ha felveszlek tanszakomra!
Csányi Ildikó – okleveles gordonkaművész és gordonkatanár



Furulya: A furulya a legkönnyebben elsajátítható hangszer. Azoknak ajánljuk, akiknek a tanulás
vagy munka mellett kevés idejük marad a gyakorlásra, de azért szeretnének a zenével
kapcsolatban maradni. Örömet és sikerélményt jelent, hogy rövid tanulás után már egyszerű
népdalok, reneszánsz, barokk táncdallamok lejátszhatók. Azoknak a diákoknak és szülőknek
ajánljuk, akik „kis befektetéssel” szép zenei élménynek szeretnének részesei lenni. A hangszer
nagyon olcsó áron beszerezhető.
Lajos István – oboaművész, fafúvó-szolfézs-karvezetés szakos tanár



Gitár: Gitártanszakunkon lehetőség nyílik megismerni, elsajátítani a hangszerjátékot, és az

egyetemes gitáros repertoáron keresztül megérkezni a mai korok akár könnyűzenei műfajaiba.
A tanszakon minden évben sorra alakulnak a kamaraformációk, főleg duó, trió és kvartett
formájában, így kiemelten lehetőségünk van a közös zenélés, játék lehetőségére és annak
örömére.
Az
elkövetkezendő
időkben
szervezzük
az
iskolai
gitárzenekart
is.
Iskolánk szervezi és egyben helyszínét is adja az immáron évek óta megrendezendő Tavaszi
Gitártalálkozónak, amely alkalmával minden jelentkező növendéknek lehetősége van bemutatni
az
éppen
repertoáron
lévő
darabjait
felszabadult,
kötetlen
hangulatban.
A klasszikus tanszakok közös koncertjein, valamint számos egyéb versenyen és rendezvényen
képviseljük, ápoljuk a gitárzene hagyományait és örömeit.
Szalkai Sándor – gitártanár, kamaraművész



Orgona: Művészeti iskolánkban ötödik éve működik orgona tanszak, amelynek növendékei már
többször szerepeltek iskolai ünnepélyeken. A diákok a Dél-Alföld egyetlen olyan iskolájában
tanulhatnak, amelyik igazi sípos orgonával rendelkezik.
Kuzma Levente – okleveles orgonaművész, okleveles orgonatanár

Zeneművészeti ágon népzene:


Népi ének: Alapfokú Művészeti Iskolánkban a 2001-es alapítás óta létezik népi ének tanszak.

Hiánypótló oktatás ez: városunkban és környékén egyedül itt, a Piarista Mester Tanodában folyik
olyan magas szakmai és művészi színvonalú népi ének oktatás, amely akár egy népi énekes
előadóművészi pályára is felkészít. A Piarista Mester Tanoda népi énekesei kimagaslóan
teljesítenek városi-, megyei- és országos versenyeken, számos városi és vidéki szereplésüket
rendszerint nagy elismeréssel illetik. Tanszakunkra olyan énekelni vágyók jelentkezését várjuk,
akik a népdalok világát szeretnék felfedezni és közben készek éneklésükben fejlődni,
kifejezésmódjukban változni, közösséghez tartozni, önfeledten énekelni.
Fábri-Ivánovics Tünde - okleveles ének-zene, népzene tanár; népdalénekes
Népművészet Ifjú Mestere
Szeged MJV Aranygyűrűs népdalénekese



Népi hegedű: A népi hegedű tanszakon a magyar néphagyományban megőrzött dallamkincset
és játékmódot egységben tanuljuk. A kezdők a népi dallamok útján sajátíthatják el a hegedűjáték
alapjait, a klasszikus hegedűs előképzettséggel érkezők pedig az új technikákkal párhuzamosan a
magyar nyelvterület különböző tájainak szebbnél szebb dallamaiban és stílusaiban
mélyedhetnek el. Már az első évektől kezdve keressük a közös muzsikálás örömét, és tudatosan
foglalkozunk a zenészmesterség gyakorlati fortélyaival.
Lipták Dániel – népzenész-tanár, Népművészet Ifjú Mestere



Népi brácsa: A tanszakon a hagyományos magyar vonós táncmuzsika kíséretét tanuljuk
hegedűn, háromhúros brácsán és négyhúros brácsán. A vonós hangszerjáték technikai alapjain,
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ritmikai, intonációs gyakorlatokon, összhangzattani ismereteken és sok-sok közös muzsikáláson
keresztül közelítjük meg azokat a hagyományos játékmódokat, amelyek a magyar népi tánczene
összetéveszthetetlen ízeit és sodrását adják.
Lipták Dániel – népzenész-tanár, Népművészet Ifjú Mestere


Koboz: A koboz tanszakon egyszerű moldvai énekek kobozkíséretén keresztül ismerkedünk
meg ennek az ősi hangszernek sajátos ritmusú pengetéseivel. Igen hamar megkezdjük a hegedűs
és furulyás dallamok kíséretét és a koboz szólójátékot is. A „táncházas mesterség” és a dallamok
koncertszerű előadása jelent majd fokozatosan egyre nagyobb kihívást. Tudatosan keressük az
együttmuzsikálás élményét, és igyekszünk moldvai táncházban eredeti környezetben is tetten
érni a kobozjáték örömét.
Fábri Géza - okleveles ének-zene, népzene tanár, kobzos énekmondó

Képző-és iparművészeti ágon:


Fotó és film: A tanszak célja, hogy alapvető elméleti és gyakorlati ismeretekkel ruházza fel a

foglalkozások résztvevőit. A technikai ismereteken túl az is hangsúlyos, hogy a
diákokat kreatív gondolkodásmódra
neveljük,
hogy
minél
inkább
ki
tudják
bontakoztatni alkotómunkájukat. A foglalkozás során főleg a műhely jellegű munkaforma van
gyakorlatban, így a tapasztalatok alapján szerzett tudást erősítjük.
Héjja János – okleveles vizuális- és környezetkultúra tanár


Grafika és festészet: A tanszakon megismerkedhetnek a leendő tanulók a grafika
technikáival, a sokszorosítás és az egyéni grafika készítésével, ill. a festészeti technikák
fortélyaival.
B. Kovács István – rajztanár, festő



Környezet- és kézműveskultúra:
Tűzzománc: Ősi technika, amely képző- és iparművészet. Alkalmas ajándéktárgyak és képek
készítésére különleges fém és üveg összeégetése révén. A tűzzománc technikával készül Magyar
Szent Korona egyik legszebb iparművészeti emlékünk. Meg lehet tanulni a grafikusi, rekeszsodronyzománc technikát, festői zománcot.
Kézműves: Természetes anyagok használatával készíthetnek a tanulók iparművészeti tárgyakat,
megismerkedhetnek a népművészet tárgyalkotó hagyományával. Lehetőség van textil, nemez
technikákkal, fémműves, faműves technikákkal, fafestéssel különleges egyedi tervezésű
tárgyakat készíteni.
Rajz-festés: Aki szeretne komolyabban elmerülni a rajzolás, ábrázolás, festés és különböző
grafikai és festői technikák megismerésében, esetleg szeretnének e téren továbbtanulni,
azoknak érdemes heti egy alkalommal járni a foglalkozásokra.
Mindhárom esetben a legsikerültebb alkotások kiállításon vesznek részt.
Barkos Beáta – rajztanár, festő, tűzzománc-készítő

Szín-és bábművészeti ágon:


Színjáték: Színjátszás mindenkinek! Csoportos drámafoglalkozás kicsiknek és nagyoknak.
Színdarabokban való részvétel, beszédtechnika fejlesztése, az egyéni színpadi megnyilvánulás
segítése. Ha érdekel a szereplés, szívesen kipróbálnád magad, esetleg félsz az improvizációtól, de
szívesen fejlődnél, itt a helyed!
Rupáner Ágnes – okleveles magyartanár, színész

Táncművészeti ágon:


Néptánc: Jó hangulat, csapatjátékok, testkontroll és testtudat fejlesztés, páros és egyéni táncok
a Kárpát-medence egész területéről!
Tóth Gábor – néptánc pedagógus
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Tájékoztató a térítési díj, ill. a tandíj összegéről, a befizetés határidejéről
A térítési díj és a tandíj egyéni, zeneművészeti ágon egy félévre:

Ingyenes Térítési díj Térítési díj

Tandíj

Tandíj

Tandíj

Érdemjegyek
átlaga

RGYK
SNI

Piarista
támogatott

6-18 éves
korig, illetve
a megkezdett
középfokú
tanulmányok
befejezéséig

6-18 éves
korig, illetve
a megkezdett
középfokú
tanulmányok
befejezéséig

Felsőoktatási
jogviszony
esetén

Munkaviszony
esetén

5,00-4,00
3,99 alatt

0 Ft
0 Ft

7100 Ft
7600 Ft

9000 Ft
9500 Ft

30 000 Ft
30 500 Ft

22 000 Ft
22 500 Ft

30 000 Ft
30 500 Ft

A térítési díj és a tandíj csoportos tanszak esetén (képző-és iparművészeti ágon, szín- és
bábművészeti ágon, ill. táncművészeti ágon) egy félévre:

Ingyenes Térítési díj

Térítési díj

Tandíj

Tandíj

Tandíj

Érdemjegyek
átlaga

RGYK
SNI

Piarista
támogatott

6-18 éves
korig, illetve
a
megkezdett
középfokú
tanulmányok
befejezéséig

6-18 éves
korig, illetve
a megkezdett
középfokú
tanulmányok
befejezéséig

Felsőoktatási
jogviszony
esetén

Munkaviszony
esetén

5,00-4,00
3,99 alatt

0 Ft
0 Ft

7100 Ft
7600 Ft

8000 Ft
8500 Ft

29 000 Ft
29 500 Ft

22 000 Ft
22 500 Ft

30 000 Ft
30 500 Ft

A térítési díj befizetési határideje az első félévre 2015. szeptember 01., míg a második félévre 2016.
január 11.
A tandíj befizetési határideje az első félévre 2015. szeptember 01., utána minden hónap 15-e.
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, ill. SNI-s diákoktól térítési díj nem
kérhető! A támogatást igazoló jegyzői határozatot, ill. a szakértői véleményt a beiratkozáskor
kérjük bemutatni!
A felsőfokú jogviszonyok igazolásának határideje: 2015. október 15., ill. 2016. február 28.
Amennyiben a diák másik alapfokú művészeti oktatást folytató intézményben is részt vesz
művészeti alapképzésben, és az állami normatív támogatást a másik iskola/tanszak veszi fel, az
oktatásért a növendéknek tandíjat kell fizetni. Aki két vagy több tanszak képzésén vesz részt, a
második és a többi tanszak után tandíjköteles!

A díjak felülvizsgálatára naptári évenként kerül sor.
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