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Új szakokkal  bővűlt
Iratkozás a Hargita Megyei Művészeti Népiskolánál

A Hargita Megyei Művészeti 
Népiskolába számos hang-
szeres képzésre, képzőmű-

vészeti szakokra (grafi ka, festészet, 
fotográfi a), iparművészeti szakok-
ra (bútorrestaurálás, faművesség, 
kerámiakészítés), valamint külön-
böző táncórákra lehet iratkozni. A 
táncok közül a balett számít a leg-
népszerűbbnek, azonban a modern 
táncokat és a néptáncot is kedvelik 
a diákok. Ugyanakkor ezentúl tár-
sasági táncokat (latin-amerikai 
táncok) is fognak oktatni.

„Diákokat és felnőtteket egya-
ránt várunk a képzéseinkre, illetve 
kezdőket is ugyanúgy, mint hala-
dókat. Tanáraink ugyanis először 
felmérést végeznek a tanulókról, 
és tudási szintjüknek megfelelően 
osztják be őket különböző csoportok-
ba” – magyarázta Sándor Árpád, a 
Hargita Megyei Művészeti Népiskola 
igazgatója. Ráadásul az órarend is 
rugalmas, a képzésre beiratkozók az 
oktatókkal közösen beszélhetik meg, 
hogy melyik időpont a megfelelő. A 
múlt tanévben többségében iskolai 
diákok jelentkeztek a népiskolába, 
remélik, hogy idén több felnőtt irat-
kozik a korhatárhoz nem kötött sza-
kokra. 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 kap-
nak, amellyel lehet érvényesülni a 
továbbiakban, például egyéni vál-
lalkozás indításakor. „Nem is inkább 
a diploma, mint a megszerzett tudás 
az, amivel jól lehet boldogulni, akár 
a felsőoktatásban, akár a szakma 
gyakorlásában” – fogalmazott az 
igazgató. Mi sem bizonyítja ezt job-
ban, 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.

H I R D E T É S

Szokások által vezérelt társadalom a 
miénk, a legtöbb dolognak olyan-

nak kell lenni, amilyennek valamiféle 
kívülről irányított és aztán bensővé lett 
elvárásrend vezérli. Életünket gyakran 
a legapróbb dolgokig olyan láthatatlan 
szabályozás szerint éljük, amely min-
denkinek – sokszor elsősorban má-
soknak – megfelel. Mert ha nem, mit 
fognak szólni. Sok cselekedetünket az 
irányítja, hogy mit hogyan szoktunk: 
balról jobbra szoktuk keverni a pulisz-
kát, vasárnap szoktuk enni a húslevest, 
szalmakrumplival szoktuk enni a rán-
tott húst, a pörköltet meg krumplipüré-
vel. Egyes családok belső szokásrend-
szere előre megírt receptet ad a legtöbb 
élethelyzethez és eljá-
ráshoz, a befőzéstől 
kezdődően (mennyi 
ideig kell főzni a ba-
racklekvárt, és mikor 
kell a cukrot hozzáad-
ni) a takarításig (én, 
fi am, olyat nem lát-
tam, hogy valaki ne 
vasalja ki a függönyö-
ket, miután kimosta), 
a férjtartástól (a férfi -
nek márpedig hús kell, és szegény férjet 
nem tehetjük oda teregetni) a gyermek-
nevelésig (a mi családunkban senki 
nem hisztizett, és télen mindig vettünk 
harisnyát a nadrág alá). Az erdélyi csa-
ládok egyébként nagyon odafi gyelnek, 
és tiszteletben tartják más erdélyi csalá-
dok szokásait. Ha egyik család elmegy 
látogatóba a másikhoz, a vendéglátók 
nagyon igyekeznek mindent úgy csi-
nálni, ahogy a vendég család szokott, 
mindent meg is kérdeznek aprólékosan. 
Ti hogy szoktátok enni a vinettát? Ma-
jonézzel vagy anélkül? Paprikával vagy 
paradicsommal? Délután szoktatok-e 
kávézni? Milyen párnával szoktatok 
aludni? És igyekeznek mindent úgy csi-
nálni, ahogyan a látogató is odahaza. 
Egyébként akár remek dolog is tud len-

ni a szokás hatalma, hisz egyszerűvé, 
biztonságossá teszi a létezést, amelyen 
nem kell túl sokat gondolkodni, csak 
tenni, amit tenni kell. A gondok akkor 
kezdődnek, amikor valamit másként 
szeretnénk, vagy valami teljesen szo-
katlannal találkozunk. Akkor gyakran 
egy világ omlik össze bennünk, nagyon 
nehezen fogadjuk az újat, és fogcsikor-
gatva vágunk bele bármibe, ami új 
kezdetet hozhat. A bátraké a szerencse, 
mondjuk, de igen gyakran már azt is 
gyanakodva fi gyeljük, ha brokkolit 
szolgálnak fel a bécsi szelet mellé, és ha 
ismeretlen külsejű szósz jár a sülthöz. 
Most az új kezdetet járjuk körül Nőileg, 
olyan élethelyzeteket, amelyekhez óha-

tatlanul is nagyobb 
bátorság kell az átla-
gosnál. Ilyen a válás 
például, amelyre a 
legtöbb család ret-
tentő rémként tekint, 
olyasvalamiként,  
ami bárhol máshol 
megtörténhet, kivéve 
őnáluk. A váló feleket 
nemcsak tarthatat-
lan, élhetetlen életük 

súlya nyomasztja, hanem a környe-
zet rosszallása is és egyoldalú ítélete, 
amely szerint a könnyebb utat válasz-
tották. Pedig aki eljut a válásig, rend-
szerint már megjárt minden poklot. És 
bátorság kell a szüzesség elvesztéséhez 
is, bármennyit is készüljön rá az ember, 
a élet mindig mást hoz, mint amit a kép-
zelet sugallt. Rendkívüli bátorság kell 
az otthon tanuláshoz, az életmódvál-
táshoz, és az kell a hírnév eléréséhez és 
megtartásához is. Cikkeinkből minden 
kiderül, lapozzanak! Bátran.

Botházi Mária főszerkesztő

A Nőileg magazin friss lapszá-
mát keresse az újságárusoknál, vagy 
előfi zetésért látogasson el a noileg.ro 
weboldalra.

Új kezdet,  bátorság

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

• Ruhatervezés, alkalmazott grafika és mozgóképi 
animáció szakokkal bővült a Hargita Megyei Művészeti 
Népiskola oktatási palettája idén. Ezek mellett zenei és 
képzőművészeti szakterületeken is zajlik majd tanítás. 
A képzésekre az érdeklődők szeptember 5-25. között 
iratkozhatnak az iskola csíkszeredai székhelyén.

B A R A B Á S  H A J N A L

Iratkozókat vár a művészeti 
népiskola régi és új szakjaira 
egyaránt
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