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A 2015/2016. tanévben a művészeti képzést 4 működő tanszakon 101 tanulóval kezdtük el,
ebből két tanszakos 14 fő. Év közben 15-an maradtak ki tanszakukról különböző okok miatt:
-

térítési díj fizetési hátralék miatt – 5fő
tandíj fizetési hátralék miatt (2. tanszak) – 2 fő
eltávozott iskolánkból – 9 fő
kimaradással – 1 fő

így a tanévet 86 osztályozott tanulóval zártuk le. Ebből 8 fő kéttanszakos.
A tanszakok közötti létszám – megoszlása év végén a következő:
-

Billentyűs tanszak - 12 fő
Néptánc tanszak – 50 fő
Színjátszó tanszak – 12 fő
Grafika és festészet tanszak - 21 fő

A félévi beszámolók után aktívan, eseménydúsan folytattuk a tanszak munkáját, az órák
megtartását.
Március elején operalátogatást szerveztünk a Budapesti Erkel Ferenc Színházba, ahol néhány
gyerek felnőttek társaságában megnézhette a Mozart Figaro házassága c. operáját.
KI MIT TUD vetélkedőt hirdettünk az iskolában, ahová a gyermekek szép számmal, azonban
sajnos sokan csak ösztönzésre jelentkeztek. A gyerekek díjazását adományokból tudtunk
biztosítani, amit a helyi vállalkozóktól, magánszemélyektől kaptunk, tanárok utánajárásával.
Köszönet érte.
Ledniczky Mónika szolfézs tanárnő művészeti iskolások és érdeklődő felnőttek számára egy
érdekes előadást tartott Edvard Grieg életéről, korszakról, amiben élt a zeneszerző és Peer
Gyunt szvitjéről. Egy nagyon színes előadást láthattunk egybekötve zenehallgatással,
diavetítéssel, sok információval. Közreműködtek Porkoláb Panna és Tóth Dorina billentyűs
tanszak tanulói. Úgy gondoljuk a jövőben is kamatoztatjuk a tudásunkat évi 2-3 különböző
művészeti tematikájú előadással.
Ebben a tanévben először az iskolánk művészeti alapvizsgát szervezett. Zongora tanszakon 2,
néptánc tanszakról 6 végzős tanuló jelentkezett az alapvizsgára. Mindkét tanszakon a vizsga
2 részből állt: elméleti és gyakorlati, amit a diákok minden esetben sikeresen teljesítettek.A
ballagáson jutalomkönyvekkel díjaztuk őket.
Művészeti Iskolánk növendékei aktív résztvevői voltak számos iskolai és települési
rendezvénynek, mint pl. „Márciusi Ifjak” témahét, iskolai KI MIT TUD, Művészeti napok,
versenyek, fellépések. De szórakozásra is jutott időnk, hiszen májusban a „Vadász és a

jégkirálynő” 3D-s filmet nézhették meg a gyerekek a Nyíregyházi CinemaCitybe-ben, év
végén pedig záró mulatságon kedvükre táncolhattak a kis művészpalánták.

Tanszakok eseményei
Színjáték tanszak
-

évnyitó – évzáró (szavalatos)
Széchenyi nap
Aradi vértanuk – megemlékezés
Október 23. –községi ünnepség
Karácsony - 3 előadás: alsó tagozat, felső tagozat, községi ünnepség
Március 15. - 3 előadás: alsó tagozat, felső tagozat, községi ünnepség)
Művészeti napok

12 fővel működik a csoport. Közülük sok a kezdő – 6 fő. Ők leginkább negyedikesek.

Billentyűs tanszak
A billentyűs tanszak tanulói létszáma az I. félévhez képest változott. 3 fő, Balogh Nóra (A/1),
Farkas Bianka (A/2) és Menyhárt Milán József(A/3) iskolaváltás miatt kimaradt a tanszakból,
így a tanszak létszáma 15-ről 12-re módosult.
A tanév során a tanulók felének a szorgalma hullámzó volt, de mindenki esetében fejlődés
tapasztalható. 3 tanuló, Porkoláb Márton Gábor, Porkoláb Panna és Tóth Dorina dicsérettel
zárták a tanévet zongora tantárgyból.
6 tanuló jelentkezett az iskolánkban szervezett KI MIT TUD-ra, ahol egy négykezes és egy
nyolckezes művel képviselték tanszakukat.
A tanszak növendékei oszlopos tagjai az iskolai énekkarnak, mely alkalomszerűen működik
nagyobb iskolai rendezvényekhez.
A II. félévben 3. és 4. alkalommal voltunk a Filharmóniai előadásokon Tiszavasváriban,
néhányan megnéztük a Mozart Figaró házassága c. operát a Budapesti Erkel Ferenc
színházban, hallgattunk egy előadás Edvárd Grieg életéről és munkásságáról, moziztunk a
Nyíregyházi Cinema Cityben, felléptünk a Művészeti napokon, júniusban pedig a tanulók
hangverseny keretén belül év végi vizsgát tettek és táncos mulatsággal zárták a tanévet.
A billentyűs tanszak beindítása óta a Tiszadobi Általános Iskola életében először volt rá
példa, hogy valaki befejezte az alapfok 6 évfolyamát és jelentkezett a művészeti alapvizsgára.

Ebben a tanévben 2 tanuló, Porkoláb Panna és Tóth Dorina, 8 év zongorázás után sikeres
alapvizsgát tettek zongora és szolfézs tantárgyakból. Gratulálunk nekik!

Grafika és festészet tanszak
A második félév a grafika és festészet tanszakon tehetséges növendékek távozásával
kezdődött. A kicsik csoportjából 3, a nagyobbak közül 2 tanuló iratkozott át másik iskolába.
Sajnos olyan tanulók távoztak, akikre lehetett építeni, tervezni.
Nélkülük indultunk el a szokásos éves megmérettetéseken.
Mint a korábbi években, idén március 3-án is képviseltük iskolánkat a Tiszadadán
megrendezésre került Holló László rajzversenyen Urbán Loretta, Porkoláb Anna Petra, Blága
Sándor és Pirk János tanulókkal.
Március 22-én Tiszavasváriban a Z. Szalay Pál rajzverseny színvonalas mezőnyében Blága
Sándor, Bódi Brigitta és Jónás Napsugár szerzett tapasztalatokat illusztráció festésben illetve
a látvány utáni rajzolásban.
Áprilisban a művészeti iskola "Egy kép, egy tárgy, egy történet" címmel kétfordulós házi
rajzversenyt hirdetett minden széchenyis diák számára. A zsűrizés feladatát meghívottakként
LidiaKrynska-Dohos és Gorzsás József segítette.
Eredményeket végül három korosztályban hírdettünk:
"kis alsósok" :
1. Gulyás Janka
2. Gorzsás Emma
3. Mezámbrovszki Natasa
"kicsit nagyobb alsósok":
1. Márton Imola
2. Porkoláb Anna Petra
3. Gyöngy Bálint
felsősök:
1. Blága Sándor
2.Nagy Jenő
3.Jónás Mercédesz és Tóth Jázmin, mint csapat
Mint minden félévet, ezt is vizsgamunkák készítésével és a hónapok alatt jól sikerült
munkákból készült kiállítással zártuk, melyet a művészetis napok alatt a Faluházban, majd az
iskola aulájában lehetett megtekinteni.
Befejezésként a holtág partján és az Andrássy kastély parkjában tettünk kis kirándulást és az
immár szokásos klubdélutánon gyűltünk össze a művészeti iskolás növendékekkel.

Néptánc tanszak
2. csoport( A/1, A/2 ) Enyedi Lászlóné

A csoport ez év elején alakult egy előképző második és egy alapképző első évfolyamos
csoport tagjaiból 20 fővel. Az összevonás oka táncpedagógus hiány volt, hiszen mindkét
lehetséges oktató osztálytanítóként is dolgozott az elmúlt tanévben.
A két csoport egyesítése, illetve az oktató váltás nem kis feladatot adott. Ennek ellenére
szépen megindult a munka, a tanulóink lassan megszokták és elfogadták egymást.
Ez évben is, tovább folytatódott a dunántúli ugrós táncokkal való ismerkedés, és az előző
években tanult kiszámolók, játékok, motívumok, az azokból készült folyamatok koreográfiák
ismétlése, illetve újak tanulása.
Nagy gondot igyekeztem fordítani a táncosok ritmusérzékének fejlesztésére, tartásuk
javítására, tánctechnikai tudásuk csiszolására, népzenei alapismereteik bővítésére.
Decemberben a Karácsonyi forgatagban mutatkoztunk be először, majd a félévi vizsga
keretein belül adtunk számot tudásunkról.
Sajnos január hónapban két tehetséges táncosunk iskolaváltása miatt csökkent a
létszámunk. Az ő távozásuk nagyon megviselte az itt maradottakat, hetekre visszavetette
munkánkat.
Ez évben célul tűztük ki ugyan a Pulyabálon való megmérettetést, de a csoportegyesítés
nehézségei, a csapat munkáját szinte egész évben végigkísérő hangulati váltások és a
táncosok egy részének több más irányú leterheltsége is nagyon megnehezítette munkánkat.
Nem éreztem szakmailag felkészültnek a csapatot egy ilyen komoly feladatra, így ez a cél
nem valósulhatott meg. Remélem, hogy jövőre sikerülni fog.
Nem maradtunk azért feladat nélkül, hiszen nagy odaadással készültünk az iskolai Ki Mit
Tud?-ra, a 4.a osztály búcsú műsorára és az Év végi vizsga előadásra.
A vizsgaelőadáson a Népek Tánca című összeállításunkat mutattuk be nagy sikerrel.
A létszám év végére 17 fő lett, 2 fő iskolaváltás, 1 fő tandíjfizetési kötelezettség elmulasztása
miatt maradt ki az évfolyamról.
A nehézségek ellenére az éves munkát eredményesnek tartom, hiszen a táncosok egységes
csoporttá váltak. Megtanulták, az adott táncanyagot improvizálni, szép tartással a tér jó
kihasználásával, hangulati elemekkel kiegészítve bemutatni, együtt játszani, együtt örülni.
Véleményem szerint, kár lenne az elkövetkezendő tanévben más csoportkialakításban
gondolkodni.

1. csoport (E/1, E/2) Szabó Péterné
Létszám
Előképző 1-2. évfolyamon 20 fő iratkozott be év elején.
17 fő értékelt tanulóval zártuk az évet.
Farkas Anna a szorgalmatosi általános iskolában folytatta tanulmányait a 2. félévtől,
Mezambrovszki Natasa térítési díjfizetési hátralék miatt, Kiss Bence Péter pedig kimaradás
miatt hagyta félbe a művészeti iskolás tanulmányait.

Programok, fellépések:
A diákkarácsony alkalmával betlehemes dalokat énekeltek előképzős tanulóink.
Félévkor egy nyílt óra keretében bemutatót tartottunk a szülők, a pedagógusok számára és
ezzel megszerezhették a félévi minősítésüket is.
2016. 05. 21-én nagy lelkesedéssel várták és léptek fel a tiszavasvári Öhönforgató Verseny és
Néptánctalálkozó programján.
2016. 06. 01-jén lezárták a tanévet egy jól sikerült bemutatóval, ahol már ízelítőt
mutathattak be a jövő évi ugrós tananyagból.

3. csoport(A/3-6.) Szabó Péterné
17 fő iratkozott be a tanév elején, 16 gyermeket értékeltünk a tanév végén.
Egy tanuló tandíj fizetési hátralék miatt kimaradt.
Számos eseményen bizonyíthatták a tanszakra járók rátermettségüket.
2015. 10. 21-én „Remélem érthető vagyok” Pongó Marianna cigány amatőr festő kiállítás
megnyitóján.
2015. 12. 04-énTokaji népdaléneklési verseny 8. osztályosok számára, Porkoláb Panna II.
helyezés
2015. 12. 18. – Fellépés a Diákkarácsonyon egy dunántúli betlehemessel, Somogyországból
való ugrós és friss csárdással fűszerezve. Ugyanezt megismételhették délután a
Falukarácsonyon.
2016. 01. 27-én a félévi vizsgán 3 nagy néprajzi tájegység táncaiból válogatva 6 kisebb táncos
egység: Sárköz, Somogy, Rábaköz, Szatmár, Moldva, Szék, mint a Mezőség egyik különleges
táncos kultúrájának képviselője, tartottak táncos bemutatót, valamint táncfolklorisztikai
szempontból kiselőadást, amire aztán megkaphatták a félévi vizsgajegyeiket.
2016. 04. 15.-én 14. Móra- Garabonciás Regionális Gyermek Szóló Néptánctalálkozón Tóth
Miklós különdíjat kapott.
2016. 05. 14. VI. Krétakör Művészeti Versenyről Horváth Mirjam Pálma - Jónás Napsugár
Katrin páros ezüst, Tóth Miklós pedig arany minősítéssel térhetett haza.
2016. 05. 21-én a Tiszavasváriban megrendezett Öhönforgató Verseny és Néptánctalálkozón
nagy sikerrel adták elő az ebben a tanévben tanult néptáncos anyagból készült koreográfiát.
A „szomszédból”, Hajdúságból, a Hortobágy pásztortáncait és csárdás lépéseit mutattuk be
ebben a fűzérben.

2016. 05. 25-én „Tiszán innen, Dunán túl” Megyei népdaléneklési Minősítő Versenyen,
Gyulaházán, Porkoláb Panna kiemelt arany minősítést szerzett.
2016. 05. 28-án a XXX. Megyei Gyermek és Ifjúsági Néptánctalálkozón (Pulyabál) bronz
minősítést szerezett a Kalamajka csoport. Tóth Miklós itt is begyűjthetett egy különdíjat.
2016. 06. 01-jén Művészeti záróvizsgán jelentek meg gyermekeink a Faluházban, ahol
előadták a Pulyabálon táncolt hajdúsági koreográfiát.
Ugyan ezen az eseményen 6 végzős diák tett alapvizsgát. Porkoláb Panna, Horváth Mirjam
Pálma, Oláh Adrienn, Szabó Anita, Galyas Noémi, Sturm Nikoletta a kitartó 7-8 éves
munkájukért dicséretet érdemelnek. Ketten kaptak írásban is elismerést a néptánc
tanszakon eltöltött évek és az idei tanév kiemelkedő munkájáért: Porkoláb Panna. Horváth
Mirjam Pálma.
A művészeti alapvizsgán a gyerekeknek gyakorlatból és elméletből is meg kellett felelni.
Gyakorlatban kötelezően 3 néprajzi tájegység táncaiból kellett improvizálni (a mi
választásunk: Somogy, Szatmár, Szék) valamint egy koreográfia bemutatása volt az előírás.
Elméletből a folkórismeret tantárgyból tanultakból kellett beszámolniuk. Mindenkinek
sikeres volt mindkét vizsgája.
2016. 06. 04-én A „Tiszán innen, Dunán túl” Országos Népdaléneklési Versenyen Porkoláb
Panna ezüst minősítést kapott.
Mindenkinek gratulálunk, a végzős diákoknak pedig kitartó munkát, sok szépet, az új
iskoláikban pedig tartalmas, eseményekben gazdag tanéveket kívánunk. Az alábbi áldással
engedtük útjára a ballagó diákokat.
“Simuljon előzékenyen lábad alá az út,
és támogassa meg a szél a hátad,
arcodat fürössze fényében s melegében a nap,
és bő eső itassa szomjas földjeid.
Amíg újból nem látjuk egymást te meg én,
Isten tartson meg óvó tenyerén!”(ősi ír áldás)

Tiszadob. 2016. június 23.

Pethéné Puskás Erika
munkaközösség-vezető

