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Új szakokkal bővült
Szeptember 25-ig lehet iratkozni a Hargita Megyei Művészeti Népiskolánál

B A R A B Á S  H A J N A L

A Hargita Megyei Művésze-
ti Népiskolába számos 
hangszeres képzésre, kép-

zőművészeti szakokra (grafika, 
festészet, fotográfia), iparművé-
szeti szakokra (bútorrestaurálás, 
faművesség, kerámiakészítés), 
valamint különböző táncórákra 
lehet iratkozni. A táncok közül a 
balett számít a legnépszerűbbnek, 
azonban a modern táncokat és a 
néptáncot is kedvelik a diákok. 
Ugyanakkor ezentúl társasági tán-
cokat (latin-amerikai táncok) is 
fognak oktatni.

„Diákokat és felnőtteket egyaránt 
várunk a képzéseinkre, illetve kez-
dőket is ugyanúgy, mint haladókat. 
Tanáraink ugyanis először felmérést 
végeznek a tanulókról, és tudási 
szintjüknek megfelelően osztják be 
őket különböző csoportokba” – ma-
gyarázta Sándor Árpád, a Hargita 
Megyei Művészeti Népiskola igazga-
tója. Ráadásul az órarend is rugal-
mas, a képzésre beiratkozók az ok-
tatókkal közösen beszélhetik meg, 
hogy melyik időpont a megfelelő. A 
múlt tanévben többségében iskolai 

diákok jelentkeztek a népiskolá-
ba, remélik, hogy idén több felnőtt 
iratkozik a korhatárhoz nem kötött 
szakokra. Például az újonnan induló 
szakokat is, azaz a ruhatervezést, az 
alkalmazott grafi kát és a mozgóképi 
animációt alapszinttől is oktatják. 
Mint megtudtuk, ezek a képzések 
egyedülállóak a megyében, és egye-
lőre csak Csíkszeredában indítják, 
azonban ha lesz rá igény, akkor más 
településeken is megpróbálják beve-
zetni az oktatásukat. Az iskola igaz-
gatója továbbá elmondta, nemcsak 
új szakokkal, hanem új tanárokkal 
is bővült idén az oktatói gárdájuk. 
További újdonság, hogy új honlap-
pal, és új arculattal vágnak neki az 
idei tanévnek. A www. nepiskola.ro 
internetes oldalon számos, az iskolát 
és a szakokat érintő információt meg 
lehet találni.

Iratkozás és tandíjak

Az érdeklődők a 2018-2019-es tan-
évre az iskola csíkszeredai székhe-
lyén, a Gál Sándor utca 9. szám alatt 
szeptember 25-ig, 10-18 óra között 
iratkozhatnak. A hangszeres szakok 
esetén a tandíj diákoknak évi 600 

lej, a művészeti képzések, csoportos 
órák esetében pedig évi 500 lej. A 
felnőtteknek 100 lejjel több. A tandí-
jat két részletben is ki lehet fi zetni. 
A részletekről érdeklődni az iskola 
székhelyén, vagy az info@nepisko-
la.ro email címen lehet. A 2-5 éves 
képzések elvégzése után a sikeresen 
vizsgázók a kulturális minisztérium 
által jóváhagyott diplomát is kapnak, 
amellyel lehet érvényesülni a továb-
biakban, például egyéni vállalkozás 
indításakor. „Nem is inkább a dip-
loma, mint a megszerzett tudás az, 
amivel jól lehet boldogulni, akár a 
felsőoktatásban, akár a szakma gya-
korlásában” – fogalmazott az igaz-
gató. Mi sem bizonyítja ezt jobban, 
mint hogy az elmúlt években számos 
diákjuk indított saját vállalkozást, 
vagy alapított saját zenekart, többen 
pedig különböző fúvószenekarok, 
vagy kamarazenekarok tagjaiként te-
vékenykednek, vagy zeneakadémiák 
hallgatóiként tanultak tovább.

B A R I C Z - T A M Á S  I M O L A

A beharangozott 8 órai kezdés 
előtt jóval gyülekeztek már a 

gyergyószéki operakedvelők, és aho-
gyan többen is megfogalmazták, az 

„operaszűzek”, vagyis első opera-
élményre érkezők. Népes közönség 
követte a Szerelmi bájitalt, az ülőhe-
lyeket is hamar elfoglalták. Az alig 
pár hónapos kisbabájukkal anyukák 
vagy a kutyájukat éppen arra sétálta-
tók, bicikliző gyerekek is helyet kér-

tek maguknak a közönségben. Voltak 
olyanok is, akik mindennapi gondja-
ikat, ételreceptjeiket osztották meg 
egymással zenei aláfestéssel.

Láthatóan senkit nem zavart, 
hogy gyülekeznek a felhők. A szer-
vezők jó előre jelezték, hogy ha esni 

fog az eső, elmarad az előadás. A szi-
táló eső miatt többször is félbehagy-
ták a produkciót, majd leállították a 
második felvonás elején, amikor zu-
hogni kezdett. A gyergyószékiekben 
mindenképp élmény marad, hogy 
kamionszínpadról, neves művészek 
előadásában láthatták a Donizetti 
vígoperájának egy részét. Az „ope-
raszűz” közönség pedig betekintést 
nyerhetett a műfaj szépségébe, még 
ha nem is volt kerek a történet.

• Ruhatervezés, al-
kalmazott grafika és 
mozgóképi animáció 
szakokkal bővült a 
Hargita Megyei Művé-
szeti Népiskola ok-
tatási palettája idén. 
Ezek mellett zenei és 
képzőművészeti szak-
területeken is zajlik 
majd tanítás. A képzé-
sekre az érdeklődők 
szeptember 5.–25. 
között iratkozhatnak 
az iskola csíkszeredai 
székhelyén.

Aranypatkó Nyílt Nap
A Salvator Alapítvány, amely 
sokak számára a lovasterá-
piáiról ismert, célul tűzte ki a 
különböző fogyatékossággal, 
akadályozottsággal, vagy 
tanulási nehézséggel élő 
gyerekek közösségbe való beil-
leszkedésének segítését. Ezzel 
párhuzamosan fontosnak tartja 
a gyerekek és családjuk más-
sággal szembeni attitűdjének 
formálását. Az Aranypatkó-díjjal 
járó megmérettetés meghirde-
tésében ez képezte az alapot, 
továbbá azzal is számoltak, 
hogy a siker és annak elisme-
rése a legjobb gyógymódok és 
fejlődésre serkentők közé tarto-
zik – vallja a Salvator Alapítvány 
vezetője, Gáll Katalin lovaste-
rapeuta, pszichológus. Aki tehát 
kíváncsi minderre, annak a 
szombatra szervezett Aranypat-
kó Nyílt Nap lehetőséget ad a 
betekintésre. Láthatják majd a 
Mocsár utcai ügyességi pályán, 
amint a Salvator Alapítvány 
programjain résztvevő gyerekek 
megértik egymást a lóval, és 
együttműködésükből látványos 
lovastorna valósul meg, végül 
pedig együtt versenyezik szülő 
a gyerekével. A próbákon olyan 
3-18 év közötti gyerekek,fiata-
lok és szüleik vesznek részt, 
akik az alapítvány terápiás, fej-
lesztő és lovastornás program-
jaira járnak, legyenek normál 
fejlődésű, vagy fogyatékosság-
gal, akadályozottsággal, tanulá-
si nehézséggel élők. A nyílt nap 
szervezői szívesen látják azokat 
is, akik érdeklődnek a terápiás 
lehetőségek iránt. 
A rendezvény programja: 
9.30 A nyílt nap megnyitója, 
köszöntőbeszédek;
9.45 A gyerekek bemutatói, 
amely kicsik és nagyok ügyes-
ségi próbáit, lovastorna-bemu-
tatóit tartalmazza;
11.40  Aranypatkó-díj kiosztása;
12.00 Szülő-gyerek verseny, 
majd programzárás.

Emlékezni várnak
Gyergyószentmiklóson az 1944. 
szeptember 7-én éjszaka és az 
azt követő két nap történéseire 
emlékeznek. Szeptember 7-én, 
pénteken délután 3 órakor a 
Gac-oldalba várják az emléke-
zőket. A 159 álmában legyilkolt 
székesfehérvári katona emléke 
összefonta Székesfehérvár és 
Gyergyószentmiklós lakóinak 
életét. Ezúttal is érkeznek ven-
dégek, a Székesfehérvári Ifjú-
sági Fúvós Zenekar is közremű-
ködik az emlékezőünnepségen. 
A felszegi Munkás Szent József 
templomban az 5 órás mise 
után, háromnegyed hattól a 
felszegi csengettyű szomszéd-
ságában tartanak emlékezést. 
A 20 ártatlan gyergyószentmik-
lósi halála, a 2-es és 3-as tízes 
284 udvarának leégett épületei 
és mintegy 1500 szentmiklósi 
földönfutóvá válása kitörölhe-
tetlen emlék immár.

• RÖVIDEN 

Iratkozókat vár a művészeti 
népiskola, régi és új szakjaira 
egyaránt

▴  FOTÓ: GECSE NOÉMI

A népiskoláról
A Hargita Megyei Művészeti Népiskola 40 éves múltra tekint vissza, 
a tanügyi rendszer keretein kívül nyújt művészeti oktatást gyere-
keknek, felnőtteknek, kezdőknek és haladóknak egyaránt. Az iskola 
központja Csíkszeredában van, de kihelyezett szakok működnek az 
alábbi településeken is: Borszék, Csíkdánfalva, Csíkszentdomokos, 
Csíkszentgyörgy, Csíkszentimre, Gyergyószentmiklós, Gyimes, Ko-
rond, Kozmás, Madaras, Maroshévíz, Parajd, Sófalva, Szentegyháza, 
Székelykeresztúr, Székelyudvarhely, Zetelaka, Zeteváralja. Az intéz-
ményben több mint 21 szakirányban kínálnak képzéseket, amelyekből 
10 hangszeres szak, a többi tánc, képzőművészeti és iparművészeti 
ágak. Tavaly 820 beiratkozott diákjuk volt, és 50 szaktanáruk. Az is-
kola jelenleg 40%-ban saját jövedelemből gazdálkodik, a fennmaradó 
részt Hargita Megye Tanácsa biztosítja.

Félbemaradt a Szerelmi bájital
• Gyergyószentmiklós főterén több százan voltak kíváncsiak Donizetti Szerelmi bá-
jital című vígoperájára. A Magyar Állami Operaház Gördülő Opera-sorozat részeként 
bemutatott produkciója a volt mozi épülete előtt, a kamionszínpadon zajlott.




