
2005/2006: A MŐVÉSZETOKTATÁS 10. JUBILEUMI 
TANÉVE 

 
Alig telt el egy év, alig ocsúdtunk fel, hogy kicsiny ütıseink milyen sikeresek voltak 2005. 
tavaszán a Váci Ütıhangszeres Versenyen, és a folytatás íme itt van. Ez év tavaszán, április 7-
9. között rendezték meg Gyırött az V. Országos Maros Gábor Zeneiskolai Szóló- és Duó 
Ütıhangszeres Versenyt. Iskolánk mind szóló-, mind duó kategóriában képviseltette magát.  
 
A három napos versenyt komoly felkészülés, sok energiát, türelmet és gyakorlást igénylı 
idıszak elızte meg. Számomra már az iskolán belül rendezett "mőhely-koncert" elárulta, a 
fiúk Stefán Tivadar tanár úr vezetésével nagyon komoly anyaggal készültek mind a kisdob-, 
mind a dallamhangszer kategóriákban.  
Az elsı versenynapon Besze Márton és Pivarnyik Péter a kisdob-verseny I. korcsoportjában 
léphetett a szigorú szakmai zsőri elé. A bírák a részrehajlás legkisebb lehetısége nélkül 
elfüggönyözve hallgatták a versenyzıket, s így hozták meg döntésüket. Elsık a gödi 
gyerekek! A szombati nap további sikereket tartogatott számunkra. Dallamhangszeren 
mutathatta be tudását Muszkatal István (2.o.) és a már kisdobban nyertes Besze Márton és 
Pivarnyik Péter(1.o.). 
 
A babérokat ismét a gödi ütısök aratták. A szakmai közönség állva tapsolt a kis 
mővészeknek. A zsőri döntése alapján Besze Márton és Pivarnyik Péter duó kategóriában az 
országos verseny I. helyezettje, Muszkatal István szóló kategóriában országos II. helyezett 
lett. Tanáruk, Stefán Tivadar munkáját a versenybírák a váci verseny után már másodszor 
Tanári Különdíjjal jutalmazta.  
 
A három napos szakmai programsorozat zárórendezvénye a gálakoncert volt, melyre a 
hagyományokhoz híven a zsőri jelöli ki a fellépıket a legjobbak közül. Mindhárom 
növendékünk óriási sikert aratva lépett fel ismét, s felszabadultan, önfeledt örömmel hibátlan 
játékukkal örvendeztették meg a szakma nagyjait újra. A magam és iskolánk nevében 
köszönöm Stefán tanár úr áldozatos felkészítı munkáját, a gyerekeknek a kitartó, szorgalmas 
gyakorlást, a szülıknek a sosem lankadó, biztató hátteret! Nagyon büszkék vagyunk 
mindannyiótokra!  
 
Ettıl szebb születésnapi ajándékot el sem képzelhettünk volna az iskola 10. jubileumi évében. 
További szép sikereket, eredményes fellépéseket kívánunk! 
 
Onozóné Kovács Gabriella  
mővészeti igazgatóhelyettes 
 
 

2005/2006: PROGRAMOK A 10. JUBILEUMI ÉVBEN 
 
1995-tıl A felsıgödi Németh László Általános Iskolában nem csak a kötelezı tantárgyakat 
tanulják a gyerekek, hanem megtehetik elsı kísérletezı lépéseiket is a mővészetek világába az 
arra vállalkozók. Több, mint egy évtizede gondoltak a mővész-tanárok és az iskola vezetıi 
arra, hogy a sokoldalú nevelés érdekében a kicsik és a nagyok figyelmét a mővészetek felé 
fordítsák, szervezett és irányított formában is. A mővészetoktatás legfıbb célja a szabadidı 
igényes eltöltése, ahol a közös szorgalmas munka eredményeként a gyerekek világlátása 



gazdagodik. A mővészeti tevékenységeknek személyiség- és képességfejlesztı hatása van, 
melynek kiaknázásával mőértı, az alkotás folyamatában részt vevı, azok értelmét ismerı 
gyerekeket nevelünk, akik a mindennapokban el tudják különíteni az értékeset az 
értéktelentıl, a hasznosat a károstól, az igényest az igénytelentıl. Akik kiszorítják a életükbıl 
és környezetükbıl a "kulturálisan szennyezett légkört" és "friss levegıt" hoznak helyette. 
Akik szeretik a mővészeteket és értik a mővész üzenetét. Akik közül késıbb majd néhányan 
üzennek is... A jubileumi évben az alábbi programokon várjuk szeretettel az érdeklıdıket: 
Ifjúsági hangversenyek - A tanév során 5 alkalommal látogathatják növendékeink és az 
érdeklıdık a délelıttönként megrendezésre kerülı koncerteket. Novemberben a meghívott 
elıadók között köszönthetjük: A Váci Szimfónikus Zenekart Farkas Pál vezényletével, tılük 
novemberben Farkas Ferenc: "A furfangos diák" címő szerzeményét hallhatjuk. December-
január valamint május-június: a félévi és év végi, minden zeneiskolás számára kötelezı 
növendék-hangversenyek ideje. Jobbára az önálló darabok bemutatására kerül itt sor, de 
hallhatunk zongora négy- és hatkezest és kamara zenét. 
 

2005. november 28. Tanári hangverseny 

2005. december 
Tánckarácsony a Dunapart Lakóházak 
Színháztermében 

2005. december 
Karácsonyi Hangverseny a Felsıgödi Római Katolikus 
templomban 

2006. február Farsangi hangverseny 

2006. március Nyílt hét a mővészeti órákon 

2006. április A képzı- és iparmővészeti tanszakok kiállítása 

2006. május-június Tanév végi gála, hangverseny 

 


