
Táncolnak, zenélnek, tanulnak a diákok
A legnépszerűbb a táncoktatás, amelynek a térigénye miatt a művelődési ház ad otthont

Nyíracsád (HBN -  K. Z. E.) -  
Az idei tanév kezdetén sok új
donság várta a nyíracsádi kis
diákokat. Birtokba vehették a 
felújított iskolaszárnyat, és 
megkezdődhetett a művészeti 
oktatás az Abigél Többcélú 
Intézmény keretei között.

A tánc- és zongoraoktatásnak 
már többéves hagyománya van 
a faluban, de a művészeti isko
lán belül lehetőség nyílott több-

Szemán Jancsi szolfézsórán mutat
ja a dó helyét

féle tanszak elindítására is. A 
képzőművészet iránt érdeklődők 
kerámiakészítéssel, festészettel, 
grafikával ismerkedhetnek. A 
hangszeres foglalkozásokról hol 
a furulya, hol a zongora, hol a 
gitár hangja szűrődik ki, a tán
cos lábúak pedig a modern és 
társastánc lépéseit próbálgatják.

-  A szülőknek mindössze ha
vi 300 forintba kerül az oktatás, 
így nem csoda, hogy közel 100 
gyerek jelentkezett a foglalkozá
sokra -  beszél a részletekről 
Szórádi Ágnes iskolatitkár. -  A 
legnépszerűbb a táncoktatás, 
amelynek a nagyobb térigény 
miatt a helyi művelődési ház ad 
otthont, a többi tanszak az isko
la termeiben működik.
Furulyával alapoz

A gyerekek szeptembertől jú
niusig vesznek részt a foglalko
zásokon. A szülőket tájékoztató 
füzetekben értesítik a diákok 
előmeneteléről, év végén pedig 
bizonyítványt kapnak a diákok. 
A gyerekek csillogó szemmel be
szélnek a friss élményekről. Fo
sán Dorina még a nyáron kivá
lasztotta a színes kínálatból a gi
tárt, Újfalusi Szilvia pedig ak
kor szeretett bele a hangszerbe,

mikor évekkel ezelőtt egy bará
ti társaságban a kezébe vette. 
Barna Dóra és Szabó Dóra ere
detileg fuvola tanszakra jelent
kezett, de nem kedvetleníti el 
őket az sem, hogy egy évig fu
rulyával alapozzák meg a kép
zést. Az iskola szeptemberben 
átadott új, galériás aulája remél

hetőleg gyakran ad majd otthont 
a művészeti iskolások hangsze
res, táncos és képzőművészeti 
bemutatóinak.

Szóljon hozzá! V**-*

Balogh Evelin kezét Horváth Nándorné igazítja a billentyűkre
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