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A Katolikus Zeneiskola ismertetője 

 

 

Iskolánkban klasszikus zene műfaj tanszakain tanulhatnak tanulóink 

Fafúvós: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon 

Rézfúvós: trombita, kürt, tenorkürt, harsona, tuba 

Billentyűs: zongora 

Akkordikus: ütő 

Zeneismeret: szolfézs 
 

Képzés időtartama: 

Előképző tanulmányokra 2 éves időtartamban van lehetőség  

6 év alapképzés után lehetőség van az alapvizsgára. Sikeres alapvizsga esetén további 4 éven keresztül lehet 

zeneiskolai tanulmányokat folytatni, a 4 év végén záróvizsga megszerzésére is lehetőség van 

 

Foglalkozások óraszáma: 

Heti 2x45 perc szolfézs 

Heti 2x30 perc főtárgy 

Heti 2x45 perc kórus, vagy zenekar 

 

A képzés során biztosított tantárgyaink: 

Főtárgy (választott, illetve javasolt hangszer) 

Kötelező tantárgy: szolfézs 

  1-4 évben kötelező heti 2 órában 

  4. évtől választható 

Választható tantárgy: kórus, zenekar 

  2. évtől választható 

 

Vizsgák: 

Évi végi vizsga – szolfézs, főtárgy - kötelező mindenkinek 

Alapvizsga: 6. év végén lehet letenni, nem kötelező, de feltétele a képzésben való további részvételhez 

Záróvizsganem kötelező: a 10. év végén lehet megszerezni 
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Költségek 

Iskolánkban térítési díjat kell fizetni zeneiskolai tanulmányok folytatása alatt, azonban térítési díj mentesség-

ben részesülnek a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink. Az ehhez szükséges igazolásokat kérjük isko-

lánk művészeti vezetőjének bemutatni. 

Térítési díj mértéke 12.000 Ft az első évben, majd a tanulmányi átlag mértékében változhat, a díjat első és 

második félévre külön kell befizetni iskolánk pénztárában. 

Hangszerkölcsönzési díjat (5.000 Ft) fizetnek azok a tanulók, akik iskolánk hangszereit használják, a díjat első 

és második félévre külön kell befizetni iskolánk pénztárában. 

 

Művészeti együtteseink 

Iskolánk „Harmonikum” (Dallandia) Kórusa  

Iskolánk Fúvószenekara, „Rézangyal” Fúvós kamarája, „Hangfaló” Utánpótlás Kiszenekara   

 

Leendő elsősöknek! 

Egy évig zenei szakkörként, heti egy órában lehet megkezdeni a zenei tanulmányokat tanóra keretében játé-

kos, éléményalapú oktatással. 

Célja: - Zenei képzésünk megismerése 

- Felkészülés a tanév végi felvételire, zenei alapismeretek megszerzése 

Minden diák jelentkezését várjuk. A szakkör az első évben költségmentes. 

 

Felvételi 

Általános iskola 1. osztályos tanulói minden tanév májusában felvételi vizsgára jelentkezhetnek 

 

Felvételi vizsgán a következő feladatok teljesítése, értékelése alapján kezdheti meg a következő tanévtől ze-

nei tanulmányait iskolánk tanulói:  

Ritmus visszatapsolás / Éneklés / Furulyázás 

A felvételi eredménybe a tanév közben elért eredmények is beszámítanak (piros pontok száma, zenei fellépé-

sek, stb.) 

 

A zeneiskola tanárai nagy szeretettel várnak minden zenét szerető és tanulni vágyó gyermeket. 


