
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A beiratkozás ideje és helye: 

2019. június 18-19 

10-től 18 óráig 
Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola 

Püspökladány, Petőfi u. 40. 

Tel: 54/ 451 134 

www.csimisuli.hu 

Szeretettel várjuk új tanulóink 

jelentkezését! 

 

 

 

 

 

 

 

 

A művészetoktatás iránt érdeklődő 

gyermekeket és szüleit szeretettel várjuk nyílt 

hetünkön: 

2019. május 27-től 31-ig 

14:30-tól 18 óráig 

Ezeken a délutánokon bármelyik művészeti órát 

szabadon látogathatják. Bepillantást 

nyerhetnek iskolánkba, feltehetik kérdéseiket, 

megismerhetik tanárainkat. 

CSENKI IMRE 

ALAPFOKÚ 

MŰVÉSZETI 

ISKOLA 



 

 

„Csonka ember az, és üres az élete – 
bármily gazdag külsőleg – ha nincs érzéke a 
művészetekhez.”         Kodály Zoltán 

 
A gyakorlati tapasztalat és a tudományos 

kutatások egyaránt igazolják, hogy a művészeti 
nevelés fontos eszköze a személyiség 
kiegyensúlyozott fejlődésének. A művészetek - a 
zene, tánc és képzőművészet - által fejlesztett 
képességek kedvezően befolyásolják a 
gyermekek szocializációját, érzelmi 
gazdagodását és általános tanulási 
teljesítményét.  

 

 
 
Művészeti iskolánkban a néptánc és 

grafika-festészet tanszakok mellett számos 
zenei tanszak közül választhatnak a tanulók: 
szolfézs előképző, zongora, hegedű, gordonka, 
gitár, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, 
fagott, trombita, kürt, tenor, bariton, harsona, 
tuba, ütő, vonós népzene.  

 

A hangszertanulás alapjainak elsajátítását 
követően csatlakozhatnak különböző 
együtteseink munkájához: fúvószenekar, vonós-
, furulya-, gitár-, rézfúvós és ütőegyüttes, népi 
zenekar. 

 
Hangszert a következő tanszakokon tud az 
intézmény kölcsönözni: hegedű, gordonka, 
fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, kürt, tenor, 
tuba, gitár - a meglévő állomány erejéig. 

A választott hangszeren való zenetanulás 
heti 2x30 perc egyéni óra keretében történik. A 
hangszertanulás mellett kötelező tárgyi 
szolfézsoktatás folyik, mely heti 2x45 perces 
csoportos óra elfoglaltsággal jár. Célja a zenei 
írás-olvasás elsajátítása, a ritmus- és 
hallásfejlesztés, a hangszertanulás segítése.  

A néptánc és képzőművészeti 
foglalkozások heti időtartama: 2x90 perc 
csoportos óra. 

Nagyon jó kapcsolatot ápolunk az 
általános iskolákkal, amelyekben szűkös 
lehetőségeikhez mérten igyekeznek a szülők 

segítségére lenni és helyet biztosítani a kezdő 
csoportoknak illetve néhány hangszeres órának. 

A tanulók tudásukról félévi és év végi 
meghallgatáson, hangversenyen adnak számot, 
melyről bizonyítványban kapnak értékelést.  

 

Térítési díj:  
A művészeti iskolában tanulók a köznevelési 
törvény és a fenntartó rendelete alapján 
meghatározott térítési díjat vagy tandíjat 
fizetnek. Ez a 2018-19-es tanévben a 
következőképpen alakult: 
Zenei tanszakokon: 7900 Ft/félév 
Néptánc tanszakon: 7500 Ft/félév 
Grafika-festészet tanszakokon: 8200 Ft/félév  

Hátrányos helyzetű, tartós beteg, testi, 
érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi 
fogyatékos, autista gyermekek jogerős 
határozat alapján térítési díj mentességet illetve 
kedvezményt kaphatnak. 

Tanszakainkra a szeptember 1-ig a 6. életévüket 

betöltött tanulókat várjuk. 


