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Bevezető 

Iskolánk ebben a tanévben ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. Az egy évtized alatt többször 

változott iskolánk neve, de szellemisége megmaradt. Idén úgy határoztunk, hogy létrehozunk 

egy kiadványt Premier Hírmondó néven, amely bemutatja iskolai életünket, eredményeinket. 

Betekintést adunk ezáltal szeretett iskolánk életébe mindazoknak, akik érdeklődnek irántunk.   

Iskolánkról 

Iskolánkat Premier Művészeti 

Szakközépiskola és Szakiskola 

néven Dél-Kelet Magyarországon, 

Békéscsabán 2010-ben alapította 

Kulcsár Sándor harmonikaművész-

tanár, aki jelenleg is az iskola 

igazgatója. Kezdetben alapítványi 

fenntartóval („Kistérségek Szak-

képzéséért” Alapítvány) működött 

az iskola, majd 2012. szeptember 1-

től a Magyar Pünkösdi Egyház 

fenntartása alá került. Iskolánk célja 

a szórakoztató zene és kortárs-modern tánc oktatása az általános iskola első osztályától a 

szakgimnáziumos fiatalokig, valamint felnőtteknek felső korhatár nélkül. Az iskola államilag 

finanszírozott, így teljesen ingyenes minden korosztály számára. Iskolánk székhelyintézménye 

a békéscsabai FEK Étterem épületében kapott helyet. Az épület Békéscsaba belvárosában a 

huszadik század elején épült szecessziós stílusú épület első emeletén található. 

Tanévkezdés - Gólyaavató  

Szeptember 2-án megkezdődött az új tanév, 

mely a 9. osztály számára sok izgalmat 

tartogatott. Középiskolás gólyáink épphogy 

kipihenték a tanévkezdés fáradalmait, 

amikor újabb kihívással néztek szembe: a 

gólyaavatóval. Aggodalomra azonban 

semmi okuk nem volt, végzőseink kreatív 

és játékos feladatokat találtak ki számukra. 

A gólyaavató 2019. 10. 18-án került 

megrendezésre, amely során a diákok 

nagyon jól érezték magukat. 

 



A tanév első PMP-je 

A hagyományoknak megfelelően 

idén októberben is megtartottuk az 

első Premier Művészeti Pódium 

rendezvényünket. A PMP-n 

iskolánk tanulói mutatták meg 

tehetségüket a közönség számára. 

Az első PMP október 21-én 17:00 

órakor került megrendezésre a FEK 

étterem dísztermében. A koncertek 

nyitottak így mindenkit szeretettel 

várunk a következő alkalomra, amely november utolsó szerdáján lesz. 

Premier Művészeti Fiúkórus Vésztőn 

Október 26-án a Premier Művészeti 

Fiúkórus Vésztőn első ízben vett részt 

a Katonadal Fesztiválon, ahol "Kiemelt 

Arany" minősítést ért el. A szegedi 

tagozatról Rabi Antal 10. osztályos 

tanuló, valamint a pesti tagozatunkból 

Felföldi Adrián szerepeltek igen 

színvonalasan a békéscsabai Fiú-

kórusban. A zsűri elnöke Budai Ilona 

igen elismerően szólt iskolánk 

teljesítményéről. A kórust 3 népzenész 

kísérte, akik igen rutinosan és autentikusan játszották a Válaszúti katonanépdalokat. Kulcsár 

Sándor Igazgató Úr az értékelésig jelen volt és büszke volt arra a teljesítményre, ami az 

iskolánkat megkülönbözteti a többi szakgimnáziumtól, hogy a zene nagyon sok ágában 

otthonosan mozgunk és képesek vagyunk komolyzenében, népzenében és könnyűzenében is 

versenyeket nyerni, színpadon eredményesen szerepelni. Célunk az, hogy mindhárom 

tagintézményben tagokat toborozzunk és a karácsonyi komolyzenei templomi 

hangversenyünkre és a júniusi Lengyelországi szereplésünkre már közös Premier Fiúkórusunk 

legyen.  

Szakképzési Fesztivál - Pályaorientációs nap Békésen 

Immáron harmadik alkalommal került 

megrendezésre a Gál Ferenc Főiskola 

Békési Szakképző Iskolában az őszi 

Szakképzési Fesztivál, mely egyben 

rendhagyó nyílt- és pályaorientációs nap. 

Az eseményen a békéscsabai Premier 

Szakgimnázium növendékei léptek fel 

zenés műsorukkal. A rendezvényen 

Antóni Benjámin és Lakatos Rudolf 12. 

osztályos tanulók eredményesen 

szerepeltek.  


