Bihari Alapfokú Művészeti Iskola
Tanév végi beszámoló 2020/2021
1. Személyi feltételek
Iskolánkban ebben az évben is 100 %-os volt a szakos ellátottság. Ezt az eredményt az
előző évekhez képest könnyebb volt elérni, sokkal vonzóbb lett az elmúlt időszakban a
zenetanári pálya. Vannak tanszakok, ahol évek óta nem történt pedagógus váltás, de
sajnos más tanszakokon, akár évente is előfordul. Az iskola eredményes működéséhez
elengedhetetlen egy stabil nevelőtestület kialakítása. Ebben a tanévben 3 új
pedagógussal kezdtünk, zongora, klarinét és cselló tanszakon.
Tagintézményünkben a 2020/21-es tanévben 17 pedagógus látta el a feladatát. Ebből
kinevezett, teljes munkaidős pedagógus 12 fő, kinevezett részmunkaidős 3 fő. Jelenleg
két pedagógus GYES-en van. Megbízási szerződéssel dolgozó pedagógus 2 fő.
Ügyviteli dolgozó 1 fő. Technikai dolgozó 1 fő.
Az idei tanévben is nagy volt az igény a tanulói kíséretre, amit csak ideiglenesen tudtunk
megoldani. A digitális oktatásnak egyik pozitívuma volt, hogy nem kellett kísérni a
gyermekeket a zeneiskolába. A következő tanévtől az iskola átköltözése miatt ez a
probléma nőni fog, melyre közös, mindenki számára elfogadható megoldást kell találni.

2. Tanulói létszám a tagintézményben
A pótbesikolázás szeptember 1-11-ig tartott. A vírushelyzetre való tekintettel teljesen
más stratégiát kellett kidolgoznunk a hangszerbemutatókat illetően. Egyszerre
maximum 5 gyermeknek tartott bemutatót két zenepedagógus, ami igencsak
megnehezítette a zeneiskola népszerűsítését. Az idő hiánya miatt nem tudtunk minden
alsós tanulónak bemutatni a hangszereket, és akikkel volt lehetőségünk találkozni, nekik
is csak két hangszert sikerült hallaniuk. Mindezek ellenére köszönettel tartozunk
azoknak az iskoláknak, akik a biztonsági előírások mellett beengedtek intézményükbe.
Minden évben egyre nehezebb a létszámunk megtartása. Ez a jelenlegi vírushelyzet
miatt, az idei tanévben volt a legnehezebb feladat, de a sok munkának és a
pedagógusainknak köszönhetően sikerült 252 tanulóval elkezdenünk az évet.
Az idei tanévben megfordult a városi és a vidéki zeneovisaink létszáma. A tavalyi
tanévben 31 helyi és 21 vidéki zeneovisunk volt. Az idén 22 helyi és 31 vidéki
zeneovisunk van és ez a különbség a későbbiekben valószínű, hogy nőni fog. Több
vidéki település is jelezte, hogy szeretnék a zenei foglalkozást elindítani

intézményükben, amit a jövőben megpróbálunk megoldani. A helyi óvodákban való
jelenlétünket több negatív tényező is befolyásolja, az egyik legnagyobb, a magas tandíj.
A létszámunk stabilizálása érdekében elengedhetetlen a jövőben, hogy új tanszakokat
indítsunk be, illetve növeljük a pedagógus létszámunkat. A jelenlegi pedagógusaink
óraszáma nem teszi lehetővé, hogy több hangszert tanuló diákot felvehessünk.
A következő tanévtől az alapdokumentum változtatására megkaptuk az engedélyt és
magánének tanszak is lesz iskolánkban.
2020/2021-es tanév I. félévi létszámunk 253 fő volt. A beiskolázás sikeres a
zeneiskolában, sokkal nagyobb problémát jelent számunkra a lemorzsolódás. Ha a
felsőbb osztályokban sikerül több tanulót megtartani, akkor ugrásszerűen növekedne a
létszámunk is. Az előző évekhez képest sikerült változásokat elérni a lemorzsolódással
kapcsolatban, de így sem tudtuk elkerülni a vírushelyzet miatti csökkenő tendenciát a
második félévben. A II. félév 246 fővel indult. 7 tanuló maradt ki a félév végén. A II.
félév közben sikerült feltornázni a létszámot 250 főre.
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3. Tárgyi feltételek
Jelenleg 12 alapfokú művészetoktatásra alkalmas tanterem áll rendelkezésünkre,
melyek többsége a mai kor kívánalmainak is nagyjából eleget tesz. Két terem penészes,
amit az épület állapota miatt nem lehet megszüntetni. Tisztasági festésre lenne szükség
minden teremben. Az őszi szünetben két tantermet sikerült kifesteni melyeket össze is
lehet nyitni. Itt szoktuk a félévi tanszaki hangversenyeket megtartani a szülők és a
hozzátartozók számára, ezért is tartottuk fontosnak a termek állapotának javítását.
Sajnos a vírushelyzet miatt nem tartottunk rendezvényeket a publikum számára, de az
ezekben a termekben tartandó szolfézsórák szép környezetben valósultak meg. Az iskola
udvarán megnövekedett a gépjármű forgalom, ezért a kocsibejáró és a parkoló feltöltésre
szorul. A szülők nem léphetnek be az épületbe, ezért sok esetben autóval jönnek és
abban várják a gyermekeiket, hogy végezzenek a hangszeres órával.
A Széchenyi 2020 pályázat keretén belül, több irodai eszköz és hangszer érkezését is
várjuk. Ennek a pályázatnak a keretein belül épül fel az új zeneiskola is, melynek az
átadási határideje tolódott 2021. szeptemberére. Az iskola falai állnak, a külső szigetelés
és belső közművesítés megtörtént, jelenleg a belső burkolat és a kábelezés történik.
Az új iskola külső szigetelése elkezdődött. 2020. október

Az első és a második szint folyosója:

A hangversenyterem:

A tanári:

Az előző évekhez hasonlóan, ebben a tanéveben is a hangszerek karbantartását, generál
javítását egy hangszerkarbantartói szerződéssel oldottuk meg a tankerület jóvoltából,
miszerint minden hónapban 40.000 ft.-ot fordíthatunk a javításra. Nem csak a jelenleg
használatban lévő hangszereket tudjuk javíttatni, hanem olyan hangszereket, amelyek
évek óta használhatatlanok. Így a szerződéssel elértük, hogy folyamatosan bővüljön a

hangszerparkunk. Az ide évben sikerült egy tubát is renoválni, mely évek óta
használhatatlan állapotban van.

Az idei tanévben sikerült megvalósítani, hogy intézményünknek saját, önálló honlapja
legyen. Köszönjük az anyagi támogatást a tankerületi központnak. Reményeink szerint
nagyban hozzájárul az oldal a beiskolázás sikerességéhez, és kommunikációt is
megkönnyíti az iskola és a szülők között.
A honlap elérhetősége www.bihariami.hu

A Kodály IV. Hangszercsere program keretein belül bruttó 2.058.200.- Ft.-ot kaptunk
új hangszerek, valamint tartozékok beszerzésére. Kisebb-nagyobb megszakításokkal

egész évben érkeztek az új hangszerek a tanulók és a pedagógusok nagy örömére. Az
összeget főleg fúvóshangszerekre fordítottuk.
Szám szerint: 1 db. klarinét, 1 fuvola, 1 db. trombita, 1 db. tenorkürt és 4 db. szaxofon
1 db. pergődob

Iskolánkat két alapítvány is segíti a működésben. A Fúvószenekarért Alapítvány és A
Zeneiskola Jövőjéért Közhasznú Alapítvány, melyek a jövőben a zongorák és pianinók
hangolásában fognak segíteni. A következő évben is folytatódik a Kodály
Hangszercsere program, iskolánk 1.763.000. ft-ot. kapott melyet új hangszerek
beszerzésére fogunk fordítani.

Jelenleg minden tanszakon megfelelő állapotú és minőségű hangszer van.

4. Az tanév fő feladatainak az értékelése
A vírus miatti vészhelyzeti intézkedések szinte az egész évünk munkatervét felborította,
illetve sok esetben törölte. A zeneiskolai programok nagy része közönséggel
kapcsolatos, amit jelen helyzetben kerülnünk kell, kellett. Évek óta úgy állítjuk össze a
munkatervet, hogy minden hónapban legyen egy nagyszabású rendezvényünk. A
nevelés ,oktatás, valamit a beiskolázás szempontjából nagyon fontos mozgatórugója a
különböző rendezvényeken való részvétel a diákok és a pedagógusok számára egyaránt.
Ezt az űrt a zeneiskola életében nagy feladat volt betölteni, helyettesíteni, hiszen a
megtanult produkciók közönség előtti játéka az igazi visszaigazolás a tanulók és a
pedagógusok számára is. A hangverseny élményt, motivációt, kihívást és
stresszhelyzetet teremt, melynek hiányát más módon kellett pótolnunk. Szerencsére a
digitális világ a segítségünkre volt, és minél többet próbáltuk használni ezeket a
lehetőségeket.
A hagyományosan megrendezett „Zene Világnapját” idén nem a szokványos módon de
még elő formában sikerül megtartani október 1-jén. Nem a Fráter László teremben és
nem a növendékek műsorával rendeztük meg, hanem a Kulturális Központ előtti téren
és a tanárok műsorával. A szabadtér és az eső ellenére sokan kíváncsiak voltak a
koncertre, akkor még nem tudtuk, hogy ez lesz az utolsó közönség előtti fellépés a tanév
végéig.

Május 25-ig nem volt több közönség előtti rendezvényünk, ezért sokkal nagyobb
figyelmet tudtunk fordítani a „műhelymunkára”.
A novemberi hónapban több meghallgatást rendeztünk a tantermekben, melynek a
lényege volt, hogy pótoljuk a koncertek alkalmával kialakuló stresszhelyzet és
koncentráció hiányát. Egyszerre két tanár hallgatta meg a tanuló műsorát és ezt követően
kiértékeltük azt közösen. Nagyobb szerepet kaptak a duók és triók gyakorlása, hogy
változatosabbá tegyük a tanórákat.
November 5-én került megszervezésre Gulyás-Szabó Szilveszter minősítése, amit még
tavaly tavasszal halasztottak el. Kollégánk sikeresen megszerezte a pedagógus I.
fokozatú minősítést.
Decemberben a tanszaki hangversenyek helyett minden tanszakon videófelvételt
készítettünk a növendékek műsoráról. A felvételek készítése jó hatással volt a diákok
szorgalmára, felkészültebbek és lelkesebbek voltak az órákon. Több pedagógus is
beszámolt arról, hogy a gyerekeke rendszeresen kérik, hogy készítsenek felvételt az
előadási darabokról. Ez a szülőknek is nagy örömöt okoz, hiszen sok esetben nem
hallhatják a gyermekeiket hangszeren játszani. Billentyűs és ütős hangszerek sok
családban nincsenek otthon, ezért csak a különböző hangversenyeken vagy a hangszeres
termek előtt hallhatnák a gyermekeiket, de jelen helyzetben nem látogathatják az
épületet.
Ebből a megfontolásból a szokásos karácsonyi hangversenyünket digitális formában
tartottuk meg. Minden tanszakról két-három videófelvételt vágtunk össze és ezt

közzétettük a közösségi felületeken karácsony első napján. A kezdeményezés nagyon
népszerű volt, több mint 8000 embert ért el.
A videó linkje:
https://www.facebook.com/berettyozeneiskola/videos/970996473433774
A tanszaki hangversenyek helyett készített felvételeket minden szülő megkapta és a
KRÉTA felületén meg tudja nézni. A tanszaki felvételek minden tanszakon megfeleltek
a követelményeknek, két különböző stílusú művet kellett eljátszani kotta nélkül. A
tapasztalat az volt, hogy nem csak a jobb, de a gyengébb képességű gyermekek is
képesek voltak a feladatot megoldani, ugyan könnyebb darabokat játszottak de
örömmel, büszkeséggel töltötte el őket, hogy helyt tudtak állni. Minden felvétel
szakmailag színvonalas volt.
A hagyományos zenekari karácsonyi hangverseny idén sajnos elmaradt. A júniusi
művelődési központben -a vírus első hulláma alatt helyt állt dolgozók részéremegrendezett koncerten léptünk fel utoljára, valamint az augusztusi balatoni táborban
volt közös programunk, azóta nincs lehetőségünk sem próbálni, sem koncertezni. A
zenekari tagokkal a kapcsolatot tartom, de szükségesek lennének a közös próbák,
koncertek, programok. A későbbiekben reméljük lesz lehetőség a közös próbáláshoz.
Január 11-én és 12-én a szolfézs órákon is számot adtak a tanulók a dallamíró versenyen,
melynek eredménye nagyban befolyásolta a félév végi értékelést is.
Május 25-én Tartottuk a Dallamíró verseny második részét, és az I. félév pontjait
összesítve meglettek az eredmények. A szolfézs tanárok beszámolója alapján, szép
eredmények születtek, sokat fejlődtek a növendékek az előző évhez képest.
Szintén május 25-től tartottuk az év végi vizsgákat minden tanszakon. A vírus helyzet
miatt ezek a meghallgatások voltak egyben a tanszaki hangversenyek is, ahol 3
pedagógus hallgatta meg a diákokat. A meghallgatások a több hónapos online tanítás
ellenére is jól sikerültek, szakmailag minden tanszak megfelelően teljesített.
A tavalyi tanévben a vírus miatt sajnos elmaradt az Év Hangszerese házi versenyünk.
Idén sikerült az iskola épületében megrendezni június 15-én. A szervezés és a verseny
is eltért a megszokottól de nagyon szép produkciókat hallhattunk. Egy kis részét
visszakaptuk a hagyományos szakmai programunknak.
A nehézségek ellenére mind a diákok, mind a szülők hozzáállása tiszteletre méltó.
A diákok töretlenül részt vettek az órákon szabad idejüket nem sajnálva, felkészülten és
lelkesedve érkeztek az órákra. A szülők az autóban, az udvaron, a bejárat előtt, sokszor
esőben, fagyban várták a gyerekeket.

5. Szakmai programok
-

Munkatervben megjelölt
09.1-11. Pótbeiskolázás és
hangszerbemutatók a város

-

Munkatervben nem szereplő
09.16. Előmeghallgatás a kiszenekarosok részére

-

-

-

oktatási intézményeiben. A
zeneiskola tanárai és növendékei
közreműködésével.
Felelős: Hegedűs Imre
10.01. Zene Világnapjának
ünneplése. Felelős: Hegedűs Imre

-

12.07- től kezdődtek a tanszaki
hangverseny felvételei minden
tanszakon.
12.18. Felvétel készítése a
karácsonyi videóhoz.
01. 11-12. Dallamíró verseny
05.25. II. Dallamíró verseny

-

09.28. Felkészülés a Zene Világnapi
térzenére
10.12. Meghallgatás hegedű tanszakon.

-

11.09. Meghallgatás rézfúvós
tanszakon
11.27. Meghallgatás zongora tanszakon
12.10. Meghallgatás ütő tanszakon
01.14. Fuvolaversenyre való
meghallgatás
01.26. Felvétel készítése a
fuvolaversenyre
02.15. Meghallgatás a derecskei kürt
versenyre készülve
02.25. Felvétel készítése a
kürtversenyre
03.02. Klarinétversenyre való
meghallgatás
04.28 Felvétel készítése a fafúvós
versenyre

-

-

05.25-06-11. Vizsgák minden
tanszakon

-

-

06.15. Év Hangszerese verseny

-

KÜLSŐ RENDEZVÉNYEK
Munkatervben megjelölt
-

-

-

-

10.22. Szakmai konzultáció a
debreceni zeneiskola tanáraival.
12.12. „Nyitott Kapuk” online nyílt
nap a Kodály Zoltán
Szakgimnáziumban.
01.30. V. Megyei Fuvolás
Találkozó, Derecske(online
verseny)
02.27. XX. Regionális
Kürtöstalálkozó, Derecske (online
verseny)
03.02. Derecskei kürtöstalálkozó
(eredményhirdetés)

Munkatervben nem szereplő
-

-

-

-

02.18-19 A zeneiskolás növendékek
általános iskolában lévő osztályukban
adták elő a tanszaki darabjaikat a
székhely intézményben.
02.25-26. A zeneiskolás növendékek
általános iskolában lévő osztályukban
adták elő a tanszaki darabjaikat a
székhely intézményben.
03.04 A zeneiskolás növendékek
általános iskolában lévő osztályukban
adták elő a tanszaki darabjaikat a
székhely intézményben.
03.19. Videó összeállítás a kezdő
tanulókkal
04.21. Otthoni Dallamok Online
Országos Furulyaverseny
05.21. Város Napja, zenei műsor
05.21. Sinka István könyvtár avatása,
zenei műsor adása

-

05.27. Gyermeknapi műsor a Vass
Jenő óvodában
05.31. Megyei Népdaléneklési
Verseny.
06.09. Zsinagóga Kultúrtér avatása
Vass Jenő óvodában interaktív zenei
műsor.
06.26. Zenei műsor a főtéren

6. Óralátogatás
A tanévben több óralátogatás is történt, ahol főleg az új pedagógusokat segítettük a
beilleszkedésben, valamint a minősülő kollégák kaptak szakmai segítséget.

Ssz.

Látogatott nevelő

Látogatási idő,
tantárgy
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látogatási koncepció

Látogatást
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Kóródi Mariann
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8.
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2020.11.17.
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9.
Tóth-Petró Dalma

2020.11.17.
szolfézs

10.
Herczegfalvi Zoltán

2020.12.07.
hegedű

11.
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2020.12.10.
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Csetreki Imre
13.
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Hegedűs Imre
tagintézményvezető
Hegedűs Imre
tagintézményvezető

Szakmai tanácsok adása Némethy Szilvia
az előképzősök
tagintézményoktatására.
vezető helyettes
Szakmai tanácsok adása
az óra felépítésével
kapcsolatban.
Szakmai tanácsok adása
a lassabb képességű
tanulóhoz.
Szakmai tanácsok adása
az óra felépítésével
kapcsolatban.
A klarinét, szaxofon
versenyre való
felkészülés segítése.
Szakmai tanácsok adása
az Év Hangszerese
versenyre való
felkészítésben
Szakmai tanácsok adása
az Év Hangszerese
versenyre való
felkészítésben

Hegedűs Imre
tagintézményvezető
Hegedűs Imre
tagintézményvezető
Hegedűs Imre
tagintézményvezető
Hegedűs Imre
tagintézményvezető
Hegedűs Imre
tagintézményvezető
Hegedűs Imre
tagintézményvezető

7. Versenyeredmények
2021.01.30. - V. Megyei Fuvolás Találkozó, Derecske (online)
Felkészítő tanár: Sólyom Edit
Balogh Vivien - ezüst, Elek Jáhel - bronz, Frank Naomi - arany, Gál
Csenge – ezüst, Sass Petra - bronz, Sass Edit – arany minősítés

2021.02.27. – XX. Regionális Kürtöstalálkozó, Derecske (online)
Felkészítő tanár: Kóródi Mariann, Tóth Gyula
Iván Levente – ezüst, Puj Krisztián – arany minősítés
2021.04.21. – Otthoni dallamok Online Országos Furulyaverseny
Felkészítő tanár: Kóródi Mariann, Molnár Erika
Kiss Angelika Monika – Dicséret, Kiss Árpád Levente – Dicséret
Barabás Réka –oklevél
2021.05.03. – III.Regionális Klarinét-Szaxofon Verseny, Dédestapolcsány
Felkészítő tanár: Molnár Erika
Csamangó Zoltán-arany, Balogh Leila- ezüst minősítés
2021.06.16. - Év Hangszerese verseny
Helyezések:
1.korcsoport
1. Aradi Viktória – ütő, Törő Ferenc
2. Bondár Attila Máté – ütő, Törő Ferenc
3. Kari Lilla – fuvola, Sólyom Edit
KD. Farr Huba László – hegedű, Herczegfalvi Zoltán
2. korcsoport
1. Kolozsvári Borbála – ütő, Törő Ferenc
2. Frank Hanna – zongora, Gulyás-Szabó Szilveszter
3. Bagdi Gabriella – hegedű, Herczegfalvi Zoltán
KD. Csamangó Zoltán – szaxofon, Molnár Erika
KD. Pápai Lilla – zongora, Dr.Benéné Zsákai Zsuzsanna
3.korcsoport
1. Iván Levente Zsombor – kürt, Kóródi Mariann
2. Cséki Emma – zongora – Gulyás-Szabó Szilveszter
3. Varga Lia – ütő, Törő Ferenc
KD. Szilágyi Botond – tuba, Tóth Gyula
4.korcsoport
1. Frank Ráhel – fuvola, Sólyom Edit

2. Vágner Lara – zongora, Gulyás-Szabó Szilveszter
3. -----------Az Év Hangszerese verseny győztese (vándorserleg elnyerése)
Balog Aliz Boglár – hegedű, Herczegfalvi Zoltán

8. Összesített statisztika
A zeneiskola egy szabadon választható foglalkozás, olyan gyermekek tanulnak itt,
akiket érdekel a zene és azt szeretik is, ez látszik a tanulmányi átlagon is.

