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Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő! 

A Liszt Ferenc Zeneiskola hangszerválasztást hirdet a 2020/2021. tanévre az Előképző 2. 

osztályba járó növendékek számára. 

A zeneiskolában az előképző évfolyam után a következő hangszereket lehet választani: furulya, 

fuvola, klarinét, szaxofon, vadászkürt, tenorkürt, trombita, harsona, tuba, zongora, hegedű, 

gordonka, gitár, ütőhangszer, magánének (életkor min. 12 év) valamint népi hegedű. 

A hangszeres órák egyéni oktatás keretében zajlanak. A tanórák 2x30 percesek. Hangszer 

mellett szolfézs kötelezőtárgyat is tanulnak tanulóink heti 2x45 percben.  

A zeneiskolába  felvételt nyert vonós, fa- és rézfúvós, gitár szakos növendékek az iskolától 

hangszert tudnak kölcsönözni. Zongora szakra csak saját hangszerrel rendelkezőket veszünk 

fel.  

A növendékeknek félévenként  térítési- vagy tandíjat kell fizetniük.  

Jelentkezni 6-22 éves korig lehet. 

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, a 

zeneiskolai hangszerválasztás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az 

eddigiekkel ellentétben, idén elektronikusan történik. Felhívjuk figyelmét, hogy a személyes 

kontaktus elkerülése érdekében intézményünk hagyományos hangszerválasztási meghallgatást 

ebben a tanévben nem tart. 

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő zeneiskolai hangszerválasztásával 

kapcsolatos fontos feladatokat tartalmazza.  

Kérjük, figyelmesen olvassa el! 

A zeneiskolai hangszerválasztás folyamata: 

1) Amennyiben gyermeke jelenleg intézményünk szolfézs előképző 2. osztályos tanulója, 

akkor az alábbi link alatt https://forms.gle/atTeMxo2uGujvAD59 található 

„Hangszerválasztási kérdőívet” kell kitöltenie 2020. május 4. és 15. között.  

2) Amennyiben az elektronikus úton történő jelentkezés az Ön számára nem megoldható, 

intézményünk lehetőséget biztosít a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy 

személyes megjelenéssel történő jelentkezés esetén a járványügyi helyzettel 

összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.  

Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására május 4-15. között 9.00-13.00 

óráig nyílik lehetőség az előre egyeztetett időpontban. 

Elérhetőségeink: Tel: 74/511-028; E-mail: lfzeneiskola@altisk2-szekszard.sulinet.hu 

A hangszeres készségek, képességek felmérésére 2020. szeptember 2-án és 3-án 

14.00 óra és 18.00 óra között kerül sor a zeneiskolában. Erről a tanév elején külön 

tájékoztatót küldünk. 

 

Szekszárd, 2020. április 20. 

 

Ágostonné Béres Kornélia 

     tagintézmény-vezető  
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