Mórahalom, Barmos György tér 2.
6782
( 62/ 280 -189

Engedélyezett létszámok:
Székhelyen és telephelyeken összesen: 554 fő
Mórahalom, Barmos György tér 2. – 324 fő
Mórahalom, Egyenlőség u. 19. – 60 fő
Mórahalom, Millenniumi sétány 17. – 40 fő
Mórahalom, Röszkei út 1. – 40 fő
Mórahalom, Röszkei út 47. – 30 fő
Mórahalom, Röszkei út 43. – 60 fő
Röszke, Felszabadulás u. 95. – 40 fő
Térítési díjak, tandíjak:
Szervezeti és működési szabályzat 5. számú mellékletében található

Nyitva tartás:
A művészeti iskola pedagógusai és növendékei szigorúan alkalmazkodnak az általános iskolai
nyitva tartáshoz, ezért az itt meghatározottak az általános iskolai (Mórahalom, Röszke),
illetve óvodai SZMSZ szerint fogalmazódtak meg.
Az iskola irodája szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 8 órától 18 óráig tart nyitva.
A tanítási órák: 11.30 – 19.00
Az iskolát vasárnap, és munkaszüneti napokon zárva kell tartani. A tanítási szünetek alatt az
iskolában a nyitva tartás szünetel. Indokolt esetben az intézményvezető ettől eltérő nyitva
tartást is megállapíthat.
Rendezvények, események tervezett időpontja:
Zenei világnap koncertek – október 1.
Óévbúcsúztató matiné zenekari koncert – december 31.
Újévi hangverseny a zenekarral – január első hete
Bordány - Újévi hangverseny a zenekarral – január 2. hete
Hangszerbemutató „Kakaó-koncert” - április
Néptánc gála – Tánc Világnapján

Pedagógus munkakörben alkalmazottak száma: 16 fő
Pedagógus munkát közvetlenül segítő: 2 fő
Évfolyamok száma:12
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Versenyeredmények, díjak
Mórahalom Táncegyüttes és a Rézhúros Banda a CIOFF különdíjában
részesült.
2016. augusztus 20-án Ópusztaszeren a Nemzeti Ünnep keretei között
a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke a mórahalmi művészet
oktatásáért, a fúvószenekari tradíciók ápolásáért végzett kimagasló
tevékenységük elismeréseként Vastag István és a Mórahalmi
Fúvószenekar részére Csongrád Megyei Alkotói kitüntető díjat
adományozza.
•

WASBEE Nemzetközi Fúvószenekari Szövetség 20 éve kiemelkedő fúvószenekari
kiemelkedő tevékenységért díj

•

Intézményünk által megrendezett IV. Megyei Rézfúvós versenyen növendékeink 1
kiemelt első díjat, 4 első díjat, 2 második díjat, 2 harmadik díjat és 1 dicséretet kaptak.

•

Nagybecskerek Város Önkormányzata és a Városi Fúvószenekara Elismerő Oklevelet
adományozott Fúvószenekarunknak az évek óta folyó eredményes együttműködésért.
Az oklevelet a 40 éves Nagybecskereki Fúvószenekar ünnepi gálaműsorán adták át
dec. 08–án.

•

Dec. 08–án a kézműves csoportunk Békéscsabán a X. Dél – Alföldi Népi Kézműves
pályázaton különdíjat kapott.

Szereplések:
•
•
•

Szeptember – a 20 éves fúvószenekar jubileumi koncertje
Néptánccsoport – vendégszereplés Törökországban
Fúvószenekar - Szicília

•

A Napsugár Néptánccsoportunk augusztus 31 – én Nemzetközi Néptánc Fesztiválon
szerepelt Újvidéken és Temerinben.

•

A fúvószenekar szeptember 07 – én a Fogathajtó versenyen szerepelt

•

A Kikerics Néptánccsoport szeptember 21 – én Palicson lépett fel Uniós Kulturális
rendezvényen

•

A Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és volt növendékei, október elsején a
zene világnapján az Aranyszöm Rendezvényházban hangversenyt adtak az általános
iskolás és középiskolás tanulók és tanárok részére.

•

A Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és néptáncosai, október 6 - án
felléptek az Aranyszöm Rendezvényházban az Idősek Napja alkalmából megrendezett
műsoron.

•

A Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és volt növendékei, október 11 – én a
zenei világnap alkalmából az Aranyszöm Rendezvényházban hangversenyt adtak az
óvodások és az óvónők részére.

•

A Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola hangszeres tanárai október 10 - én felléptek
a Tanyai Idősek Klubjának átadása alkalmából megrendezett műsoron.

•

A Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola néptáncosai térségi táncházat rendeztek az
általános Iskola aulájában október 19 – én

•

A Művészeti Iskola Napsugár néptánccsoportja Rotary Club rendezvényen lépett fel
az Aranyszöm Rendezvényházban nov. 09 – én.

•

A Művészeti Iskola néptáncosai térségi táncházon vettek részt Üllésen november 15 –
én.

•

Két hangszeres növendékünk (klarinét, fuvola) előfelvételi vizsgán vett részt a Szegedi
Zeneművészeti Konzervatóriumban.

•

A Dínom – dánom néptánccsoport a Mórahalmi Nemzetközi Kórustalálkozón lépett
fel az Aranyszöm Rendezvényházban nov. 16 – án.

•

A rézfúvós tanszak nov. 20 – án az Aranyszöm Rendezvényházban tanszaki
hangversenyt rendezett.

•

Intézményünk nov. 29 – én rendezi meg a IV. Megyei Rézfúvós versenyt az
Aranyszöm Rendezvényházban. 9 iskolából több mint 70 versenyző látogat el
hozzánk.

•

Intézményünk által megrendezett IV. Megyei Rézfúvós versenyen növendékeink 1
kiemelt első díjat, 4 első díjat, 2 második díjat, 2 harmadik díjat és 1 dicséretet kaptak.

•

Nagybecskerek Város Önkormányzata és a Városi Fúvószenekara Elismerő Oklevelet
adományozott Fúvószenekarunknak az évek óta folyó eredményes együttműködésért.
Az oklevelet a 40 éves Nagybecskereki Fúvószenekar ünnepi gálaműsorán adták át
dec. 08 – án.

•

Dec. 08 – án a kézműves csoportunk Békéscsabán a X. Dél – Alföldi Népi Kézműves
pályázaton különdíjat kapott.

•

Dec. 13 – án néptáncosaink Díjátadó gálán léptek fel a Megyeházán

•

A néptáncos növendékeink megkezdték a hagyományos betlehemezést a városban

