
 

Litéri Református Általános Iskola 1-7. osztályos diákjai és szüleik részére 

 

Tisztelt Iskolapolgárok, Szülők! 

Iskolánkban 2018. szeptember 1-óta az enyingi székhelyű Tinódi Lantos Sebestyén Református 

Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény látja el telephelyként a művészetoktatási 

tevékenységet. Tanulóink közel 30%-a vesz részt helyben művészetoktatásban 6 tanszakon, amely 

nagyon jó aránynak tekinthető. 

A művészeti iskola következő tanévére (2022/2023-as tanév) a jelentkezés előzetesen és írásban 

történik. A jelentkezési lap jelen levél másik oldalán található! 

Az idei tanévben első osztályosok csak és kizárólag zenei előképzőre: DALOS foglalkozásra 

jelentkezhetnek a következő tanévre, amelyet követően harmadik osztálytól van lehetőség hangszer 

tanulására. 

Az idei tanévben második osztályosok jelentkezhetnek hangszerre és csoportos művészeti órákra is a 

következő tanévre! 

Fontos tudni, hogy csak és kizárólag egy tanszakra lehet jelentkezni, mert a zenei tanszakok esetében 

a hangszeres tanulmányok mellett kötelező a szolfézs-zeneelmélet, a csoportos művészetoktatás 

(festészet-grafika és kerámia) mellett pedig a művészettörténet. 

 

Választható tanszakok, tanáraik és éves térítési díjak: 

Tanszak neve Tanára Térítési díja 

Fúvós (furulya, trombita, 
kürt, tuba) 

Demény István tanár úr 12 000 Forint/tanév/diák 

Gitár Bóza Kristóf tanár úr 12 000 Forint/tanév/diák 
Kerámia Kató Balázs tanár úr 10 000 Forint/tanév/diák 
Rajz-festészet Szabó Erzsébet tanárnő 10 000 Forint/tanév/diák 

Zongora Rácz Bernadett tanárnő 12 000 Forint/tanév/diák 
Dalos (csak 2. osztályban!) Karli Éva tanárnő 10 000 Forint/tanév/diák 
Hegedű Szakács Ádám tanár úr 12 000 Forint/tanév/diák 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók esetén térítési díjat nem kell fizetni. 

  



 

 

 

 

Tanszak: ……………………………………… 

 
 

Másik tanszak (abban az esetben, ha az első tanszakon túljelentkezés van*): ………………………… 

 
 

NYILATKOZAT 

 

A Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

2022/2023. tanévében kérem gyermekem művészeti oktatását. 

Gyermekem ezen nyilatkozat értelmében egy teljes tanévig vesz részt a megnevezett tanszak 

foglalkozásain. 

 

Tanuló neve: ……………………………… Születési hely, idő: ………………………………………… 

Vallása: …………………………………… Oktatási azonosítója: ………………….…..……….…......... 

Iskolájának neve, címe: …………………………………………………………….……………………… 

Szülők neve; apa: ………………..………………. anya (lánykori neve): ……………………………..…. 

Lakcím: ……………………………………...……………….. Telefon: ……..…………………….…….. 

Amennyiben másik alapfokú művészetoktatási intézmény tanulója, művészeti iskola neve, címe: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Enying, 2022. május …… nap   

        ……………………………… 

          szülő aláírása 

 

 

 
Iskolánkban a 2022/2023-as tanévben a következő tanszakok közül választhatnak:  

o Fúvós (furulya, trombita, kürt, harsona, tuba) 

o Gitár 

o Kerámia 

o Rajz-festészet 

o Zongora 

o Dalos 

o Hegedű 

 

 

*Adott tanszakra, amennyiben több tanuló jelentkezett, mint amennyit fel tudunk venni, a következőképpen döntjük el, hogy 

ki kerül be a létszámba és ki nem. Előnyt élvez a felvételnél, aki valamilyen versenyen helyezést ért el, vagy aki több éve 

tagja az adott tanszaknak. Ha ezek alapján nem lehet döntést hozni, felvételivel döntjük el a sorrendet.  


