
SZERETETTEL KÖSZÖNTÖK  

MINDEN KEDVES JELENLÉVŐT! 
 

25-26 évvel ezelőtt, 1991-92-ben izgalmas időszakot éltünk át vezetőtársaimmal és kollégáimmal. Akkor kezdtük el a 

művészetoktatás zenei ágazatának a szervezését, indításának az előkészítését. 

Kapaszkodót jelentett számunkra, hogy az oktatásról szóló, 1990. évi XXIII. törvény egyértelműen kimondta, hogy 

„alapfokú művészetoktatási intézmény alapításáról a helyi testület dönt.” Annak értelmében konkrét terv került a 

Képviselő-testület elé 1992. április 29-én. Azt egyhangúlag elfogadták.  Szeptember elsejei hatállyal városi beiskolázású 

zeneiskolát alapítottak, az akkori Tokaji úti Általános Iskola keretében.  

Az előzményeket jól ismerte városunk polgármestere, néhai dr. Kocsis Miklós és a képviselők. Tudták, hogy 

        - a kultúrház keretében az 1960-as években indított művészeti csoportok száma és létszáma  

           az 1980-as évek végére több, mint duplájára emelkedett,  

         - a szomszéd városok zeneiskoláiba 25-30 gyerek járt át évente, akik végzettségükről 

            bizonyítványt is akartak kapni.  

           Ott sem tudtak minden igényt kielégíteni. 

 A testületi döntés után a konkrét tárgyi és személyi feltételek kialakítása következett.  

 

Milyenek voltak a tárgyi feltételek? 

Az elhelyezés szétszórt volt. Voltak csoportok az Iskola úton, a művelődési házban, a Görög Katolikus Általános 

Iskolában. 

 Nagyobb rendezvényeket a tornateremben tartottuk. 

 Az anyagi fedezetet, a tanulónkénti normatívát 1993. január 1-jétől folyósította az Oktatási Minisztérium, amit az óta 

zökkenőmentesen utal. 

A terem gondok 1994. szeptemberétől, az emeletráépítéssel oldódtak meg. Minden csoport a II. szinten kapott helyet. 

 A később induló tanszakok, művészeti ágak hosszabb, rövidebb idő alatt megtalálták a helyüket. 

 Ez a 355 m2-es díszterem, a modern ülőhelyekkel, az emelvénnyel, a csipke és brokát függönyökkel, a dekorációkkal 

fokozatosan öltött igazi színháztermi jelleget. 

 Így a rendezvények évről-évre esztétikusabb, kulturáltabb, barátságosabb környezetben nyújtottak és nyújtanak 

maradandó művészeti élményt, a mindig nagyszámú, érdeklődő, lelkes közönségnek.  

  

Eszközökkel való ellátást induláskor kölcsönzéssel tudtuk biztosítani. 

 Napjainkig a költségvetésből több, mint öt millió forint került felhasználásra erre a célra. Pótolták azt polgármestereink, 

Kujbus Mihály és Csige Tamás urak, akik rendszeresen ajándékoztak hangszereket, modern eszközöket a 

művészetoktatáshoz.  

Hozzájárult az eszközállomány gyarapításához az iskola Korszerű Oktatásáért Alapítvány is. 

 

Hogyan alakultak a személyi feltételek? 

A művészetoktatás indításakor a szaktanárok több éves szakmai gyakorlattal, tapasztalattal rendelkeztek. Megnyugtató 

volt a szerencsés indulás. 

Alapítók voltak: Szkiba István-hegedű, Szkiba Istvánné-zongora, Szanics Mihályné-zongora, néhai Kovács Zoltán-

furulya, Palkovics Tibor-gitár, Papp György-citera, Pappné Papp Irén-zongora, Póti Károly-furulya, Almási Róza-

szolfézst tanító tanárok. Majd a szakos ellátottságot és a minőségi munka javítását szolgálta, újabb szaktanárok fogadása, 

Fáczán Gabriella-szolfézs és Holbáné Imre Katalin-zongora szakos tanárok személyében.  

Az igények és az anyagi lehetőségek függvényében később újabb tanszakok, művészeti ágak indulhattak:  

1996-ban trombita - Kéki Imre, 2001-ben ütő tanszak, Orosz Imre, 2011-ben társastánc - Nagy Béla és a grafika - Görögh 

Imréné, 2015-ben a néptánc - Láda Júlia tanárok vezetésével.  

 

A tartalmi munka 
Igen jó kapcsolat, kölcsönös szimpátia alakult ki a kollégák és tanítványaik között, ami az eredményes előrehaladás 

alapvető feltétele. 

 Az igényesség, a szakszerűség, a következetesség, a gyerekek szorgalma, kitartása, lelkesedése és a szülők támogatása, 

bíztatása, anyagi áldozatvállalása, rövid időn belül meghozta a gyümölcsét. 

 Igazolták azt: - a várakozáson felüli, félévenkénti vizsgaeredmények, 

                          - a sokrétű hangversenyek, 

                          - a táncgálák 

                          - és a kiállítások.  

Az első évektől kezdődő, hagyományt teremtő iskolai, városi és azon túli szereplések, fellépések színvonalas műsorai 

növelték a művészetoktatás jó hírnevét.  

Több városban és Európa néhány országában gazdagították a műsorok, a rendezvények színvonalát.  



Az együttesek, a zenekar, a tánccsoportok és a grafikások számtalan versenyen, vetélkedőn, kiállításon szerepeltek 

nagyon eredményesen.  

Azok közül egy néhány, például: 

                - a zenekar Debrecenben, a Megyei Karácsonyi ünnepségen, Szkiba István tanár úr   

                   vezénylésével, 

                - a „Csattogó”, majd a „Kincskereső” citera együttes a Népzenei versenyeken Papp György, később Kőmíves 

Edit kollégák vezetésével,  

                - a tavalyi végzős szolfézs csoport a „Játszunk Bartókot! Bartókról – Bartókkal” versenyen, országos első 

helyezést értek el. 

 A csoport tagjai: Czifra Balázs, Gál Hedvig, Kozák Anikó, Nagy Dorottya, Pesel Dávid Szilveszter. 

                   Felkészítő tanáruk: Fáczán Gabriella tanárnő.  

                - a „Pántlika” nevet viselő táncegyüttes a Néptánc versenyen Bronz minősítést ért el. 

                   Felkészítő tanáruk: Láda Júlia tanárnő,  

                - a grafikások helyben és Debrecenben, a nagy üzletházakban is bemutatták alkotásaikat,  

                   ahol rendkívül nagy elismerésben részesültek. 

                    Tanáruk: Görögh Imréné tanárnő. 

 A minőségi munkavégzés céljából a művészetoktatás tanárai folyamatosan tanultak, szereztek magasabb végzettséget, 

tettek eleget továbbképzési kötelezettségeiknek. 

 A tanulók ismereteinek bővítését szolgálták, a tanórákon túl:  

                  - a közös hangversenyek, Hajdúnánás és Újfehértó zeneiskoláival, 

                  - a tanár-diák közös fellépések, 

                  - a tanári bemutatók, 

                  - a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának hangversenyei, hangszerbemutatói, 

                  - az operaelőadások látogatásai.  

 

Mit kaptak a növendékek az évek hosszú során a művészetoktatástól? 

 A negyed század alatt 324 tanuló fejezte be az alapfok „A” tagozatának évfolyamait. 

 Ők szereztek olyan ismereteket, amit tudtak, tudnak hasznosítani szakirányú továbbtanulásuk, munkájuk, egész életük 

eredményesebbé, egészségesebbé, változatosabbá tétele során. 

 Igazolják ezt a visszajelzéseik és a szülők, polgármesterek, képviselők, nyilatkozatai, valamint a minden napi 

tapasztalataink. 

 Bízom abban, hogy hasonló képen lesz ez a következő években, évtizedekben is.  

Hiszem ezt azért, mert:  

                                       - lankadatlan az érdeklődés a művészetoktatás iránt,   

                                       - már a volt tanítványok is hozzák gyermekeiket kedves tanáraik elé, 

                                       - mert a Hajdúböszörményi Tankerületi Intézményfenntartó Központ vezetője,  

                                          városunk vezetője és vezető testülete is, az eddigiekhez  

                                          hasonlóan kívánják folytatni támogatásukat. 

 

TISZTELT JELENLÉVŐK! 

  Köszönetet mondok: 

    - minden kollégának, akik a 25 év alatt akár hosszabb, akár rövidebb ideig itt dolgoztak, 

    - köszönöm az utánam következő, - Csige József, Körtefái István, Zsadányi Jánosné és Nagy Ilona - igazgató 

kollégáimnak,  

     - hogy tovább korszerűsítették a tárgyi feltételeket, 

    - hogy indítottak újabb tanszakokat, művészeti ágakat,    

    - hogy tovább népszerűsítették városunkban a művészetoktatást. 

    - megköszönöm azoknak a kollégáimnak is a lelkes, következetes munkáját, sokrétű tevékenységét, akik ezt a jeles 

évfordulót nem érhették meg. 

          Ők voltak: Áncsán Erika-fuvola, 

                             Debreczeni László-gitár, és 

                             Kovács Zoltán-furulya szakos tanárok. 

   Kérem, hogy egy perc felállással és néma főhajtással fejezzük ki tiszteletünket. Emlékezzünk Rájuk! 

    Köszönöm a kedves szülők segítségét, bíztatását, anyagi áldozatvállalását 

 - megköszönöm a korábbi és jelenlegi fenntartóink támogatását, 

 - tisztelettel megköszönöm a jelenlétét azoknak a volt kollégáinknak és tanítványainknak, akik eljöttek, hogy együtt 

ünnepeljük ezt a jeles évfordulót, 

  - azoknak a volt növendékeknek és tanároknak külön megköszönöm a megjelenését, akik vállalták, hogy fellépésükkel 

gazdagítják ünnepi műsorunkat. 



Gratulálok azoknak, akik itt, az alapfokon szerzett tudásukat kamatoztatták, magasabb szintű ismereteket szereztek, 

azzal a céllal, hogy azt továbbadják. 

 Most, 2017-ben, Kodály Zoltán születésének 135. és halálának 50. évfordulóján, de a jövőben is követendőnek tartom 

a zeneszerzőnek azt a gondolatát, hogy  

                                              „ Az igaz művészet az emberiség emelkedésének  

                                               egyik leghatalmasabb eszköze,  

                                               s aki azt minél több embernek hozzáférhetővé teszi, 

                                               az emberiség jótevője.” 

 

KEDVES JELENLÉVŐK! 

Önök közül sokan tudják, hogy az intézményünkben folyó, városi beiskolázású művészetoktatás 25 éves történetét 

feldolgoztam, „csokorba kötöttem.” A Mészáros Károly Városi Könyvtár kiadásában fog megjelenni, a „Hajdúdorogi 

füzetek” sorozatban. 

Itt is megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem a segítségét mindenkinek, akik kérdéseimre válaszolva elküldték 

véleményüket, tapasztalataikat, élménybeszámolóikat, jövőre vonatkozó javaslataikat.  Gazdagították azzal a kiadvány 

tartalmát.  

Javasolom, hogy ismerjék meg belőle a művészetoktatás bővebb történetét. 

Bemutatása várhatóan a „Kultúra Napján” lesz, 2018 januárjában. 

 

TISZTELT ÜNNEPLŐ KÖZÖSSÉG! 

Végezetül minden kedves vendégünknek kívánok nagyon jó egészséget, sok sikert, tartalmas éveket a következő 

negyedszázadra! 

Köszönöm, hogy meghallgattak.  

 

Tisztelettel:  

Szakál György  

nyugalmazott címzetes igazgató  

                                   

 Hajdúdorog, 2017. november 10. 17 óra 
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