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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 

Az intézmény Premier Művészeti 

Szakközépiskola és Szakiskola néven 

Békéscsabán kezdte meg a működését 

2010-ben. Az országban egyedülálló 

módon a könnyűzene oktatását tűzte ki 

célul, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy 

a felnövő generációk zenei ízlését csiszolva 

a minőségi muzsika felé terelje őket. A 

zenész szakhoz már a kezdetektől hozzá 

kapcsolódott a modern tánc. A 

székhelyintézmény mellett 2013. 

szeptember 1-től Szegeden, 2014. szeptember 1-től pedig Budapesten is működik egyegy 

tagintézmény. Iskolánk Szegedi tagintézménye a Szegedi Evangélikus Kollégiumban kapott 

helyet. Az épület Szeged belvárosában található, mely tömegközlekedéssel jól megközelíthető. 

Tanévkezdés 

Szeptember 2-án megkezdődött az új 

tanév, mely mindenki számára sok 

izgalmakat tartogat. Az idei nyár sem telt 

tétlenül iskolánkban, számos új szakmai 

lehetőség, külföldi tanulmányi utak 

várnak a tehetséges diákokra. A diákokat 

a jól ismert családias környezet fogadta 

és az új diákok is már otthonosan 

mozognak az iskola falai között. A 

nagyobbak szívesen osztották meg 

tapasztalataikat, élményeiket a 

kisebbekkel és ezalatt új barátságok is 

szövődtek. Már az első nap benépesedett a kollégium, zenétől volt hangos az alagsor és dobogás 

hallatszott a tánctermekből. Mindenki szorgalmasan dolgozik és a diákok már alig várják, hogy 

megmutathassák tehetségüket a különböző fellépéseken.  



Kutatók Éjszakája 

Idén is megrendezésre került a Kutatók Éjszakája Szegeden 2019. 09. 27-én. Ezen a napon a 

diákok ellátogattak az SZTE Kémia Intézetbe. A laborban 12 látványos kísérletet végezhettek 

el a diákok forgószínpadszerűen haladva az egyes munkaállomások között. A Tinilabor 

programot a diákok nagyon élvezték, ügyesen szerepeltek a rendezvényen ezért ajándékban is 

részesültek az este folyamán.  

   

Felkészülés az első "PMP-re" 

A hagyományoknak megfelelően idén októberben is megtartottuk az első Premier Művészeti 

Pódium rendezvényünket, amit röviden csak PMP-nek hívunk. Ezek az alkalmak havonta 

kerülnek megrendezésre mindhárom tagintézményben. A programokon iskolánk tanulói 

mutatják meg tehetségüket a közönség számára. A közel egy órás műsor folyamán zenés és 

táncos blokkok váltják egymást. Az első PMP október 24-én 17:00 órakor került megrendezésre 

iskolánk dísztermében. A koncertek nyitottak így mindenkit szeretettel várunk a következő 

alkalomra, amely november utolsó csütörtökjén lesz.  


