
2008/2009-es tanév 

VERSENYEREDMÉNYEK 

Az I. Pest Megyei Rézfúvós Versenyen iskolánkat 8 növendék képviselte:  
Nyikes Vencel, Csókás Frigyes, Horváth László Barna, Pálfi Ferenc, Zsigó Dániel, Wagner 
Timon, Hohner Miklós, Berta Máté.  
A zsőri értékelése alapján trombita I. korcsoportban Nyikes Vencel bizonyult a legjobbnak, 1. 
helyezést ért el.  
Csókás Frigyes tenorkürt III. korcsoportjában ért el 1. helyezést.  
Mindegyik növendék felkészítı tanára Nyikes Róbert volt. 

A Gyırben megrendezésre kerülı Maros Gábor Országos Zeneiskolai Ütıhangszeres 
Szóló- és Duóversenyen három ütıhangszeres tanuló képviselte Göd városát, és 
intézményünket.  
Az eredmények ebben az évben is nagy büszkeséggel tölthettek el bennünket.  
Muszkatal István szóló kategóriában korcsoportja legjobbjának bizonyult, 1. helyezést ért el.  
Ráth Béla és Pivarnyik Péter duó kategóriában szintézn 1. helyezést értek el.  
Mindhárom gyermek felkészítı tanára Stefán Tivadar, akinek munkáját a zsőri kiemelt tanári 
díjjal jutalmazta. 

MEGHÍVÓ 

Iskolánk gitáregyüttese a Gödi Gitársaság az elkövetkezendı egy hónapban több fellépésnek, 
meghívásnak is eleget tesz: 

o április 26-án 15.00 órai kezdettel a József Attila Mővelıdési Központban adománygyőjtı 
koncertet tartanak  

o május 1-3-án vendégszerepelnek a Debreceni Zenemővészeti Fıiskolán  
o május 4-én Nyíregyházán lépnek fel  
o május 14-16-án az olaszországi Gorizia városában nemzetközi ifjúsági mővészeti 

versenyen vesznek részt  

I. Pest Megyei Rézfúvós Verseny  

A gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2009. 
április 3-án rendezte meg az I. Pest Megyei Rézfúvós Versenyt.  

MEGHÍVÓ 

o 2009. március 25-én 17.30-kor Kívánság hangverseny lesz a díszteremben ( a koncerten 
több más mősorszám mellett bemutatja versenyanyagát az a nyolc rézfúvós növendékünk, 
akik az I. Pest Menyei Rézfúvós Versenyre készülnek )  

o 2009. március 25-én 17.30-kor Ütıhangszeres tanszaki hangverseny lesz a II. em 22. 
teremben Stefán Tivadar növendékeinek (koncerten többek közt bemutatkoznak az Országos 
Ütıhangszeres Szóló- és Duóversenyre készülı növendékek)  



o Reneszánsz Koncert 2009. február 13-án, pénteken 10.15-tıl  
o Ifjúsági hangverseny 2009. február 26-án, csütörtökön 10.15 órakor  

Versenyeredmények 

2009. február-március:  

o Néptánc: Az Alapfok/2. évfolyamos néptáncosaink a Dunakanyar Népmővésztei Verseny 
néptánc ágában Aranyminısítést értek el a versenyen. Tanáruk Greguss Gergı  

o Fuvola: Az Országos fuvolaverseny megyei selejtezıjén Pomázon három növendékünk 
képviselte Göd városát: Bakó Vanda, Paulov Dóra és Frey Balázs - a döntıbe nem jutottak, 
de szépen szerepeltek. Tanáruk Stefánné Kelemen Judit.  

o Gitár:  Az országos gitárverseny megyei válogatóján Dunakeszin Gáspár Kolos képviselte 
iskolánkat. - A döntıbe nem jutott tovább, de szép szerepléséhez gratulálunk. Tanár Tüske 
András.  

MEGJELENT! 

Örömmel adjuk mindenki tudtára, hogy megjelent a képzı- és iparmővészeti falinaptárunk! 

 

2008. decemberi programok 

o December 4-én: 10.00 órai és 11.00 órai kezdettel Óvodai hangszerbemutató hangverseny 
helyben a díszteremben  

o December 10-tıl január 20-ig: Félévi tanszaki hangversenyek külön beosztás szerinti 
rendben  

o December 15-én: Karácsonyi tárlat nyílik a díszteremben a képzımővészeti tagozat 
növendékeinek legszebb munkáiból  

o December 16-án: 18.00 órai kezdettel Tánckarácsony a BM üdülıben ( elıtte zenekari 
fıpróba 15.30-tól, gyülekezés a szereplıknek 15.00 órától )  

o December 18-án: 18.00 órai kezdettel Karácsonyi Hangverseny a felsıgödi katolikus 
templomban (fıpróba aznap délelıtt külön beosztás szerint)  

o December 19-én: 14.00 - 17.00 óra között "Angyali délután" címmel karácsonyi 
kézmőveskedés, és vásár lesz a mővészetoktatás szervezésében  



A mővészetoktatási tanév rendje: 

o A tanév elsı napja 2008. szeptember 1.  
o Október 2-án rövidített órák (du. ált isk. továbbképzés)  
o Október 3-án tanítás nélküli munkanap, továbbképzés  
o İszi szünet: 2008. október 27-31-ig.  
o November 24-28-ig nyílt hét az ált. isk-ban  
o Félévi tanszaki hangversenyek: december 10-17-ig, vagy január 12-16-ig  
o Félévi vizsgaórák táncmővészeten, és képzı-és iparmővészeten: január 8 -16-ig  
o Téli szünet: 2008. december 22-2009.január 2.  
o Az I. félév vége 2009. január 16.  
o A félévi bizonyítványok kiosztásának ideje január 19 és 23 között  
o Február 2-án félévi értekezlet, tanítási szünet  
o Március 1. hetében, 2-6-ig nyílt hét a mővészetoktatásban.  
o Április 3-án szakmai nap, I. Pest Megyei Rézfúvós Verseny Göd rendezésében  
o Tavaszi szünet: 2009. április 9-14-ig.  
o Év végi tanszaki hangversenyek: május11 - 27-ig  
o Május 15-16-án tantestületi kirándulás  
o Szolfézs tanszakon az év végi vizsgaidıszak: május 21-29-ig  
o Hangszeres tanszakokon az év végi vizsgaidıszak: május 28-június 5-ig  
o Év végi táncmővészeti gála: május 29-31 között  
o Év végi képzımővészeti záró kiállítás: június 2-15-ig  
o Felvételi, beiratkozás: június 8-10 között  
o A mővészetoktatás tanévzáró ünnepsége: június 11-15 között.  
o Mővészeti záró-értekezlet: június11-15 között  
o Év végi tanévzáró értekezlet (összevont) június 22-én.  

Hagyományos rendezvényeink: 

o Zenei Világnap tiszteletére rendezett hangverseny október 1-én szerdán.  
o Kívánság hangversenyek november elején, március elején, április közepén  
o A zongora tanszak új kezdeményezésére CSAK zongorista koncert november 24-én  
o Karácsonyi hangverseny a téli szünidı elıtti héten december 16-18 között.  
o Tánckarácsony a téli szünidıt megelızı napokban december 15-17 között  
o A képzı- és iparmővészeti ág karácsonyhoz kapcsolódó kiállítása: december 10-19-ig, 

falinaptár  megjelentetése.  
o Tanári hangverseny március 9-13 között.  
o Farsangi jelmezes hangverseny hamvazó szerda elıtt februárban.  
o Óvodai Mikulás- és hangszerbemutató hangversenyek decemberben 3-5 között, és 

áprilisban 27-30 között helyben a díszteremben.  
o Öt - hat elıadásból álló ifjúsági hangverseny-sorozat ( okt., nov., febr., márc., ápr. - ebbıl 

4 klasszikus zenei, 1 népzenei - néptáncos elıadás)  
o Nyílt hét a mővészetoktatásban március elsı hetében.  
o Mini-kiállítások berendezése egy-egy zenei rendezvényre.  
o Megemlékezés a Magyar Mővészetoktatás Napjáról (április utolsó szombatja)  

A 2008/2009-es tanév kiemelt rendezvénye: 

2009. tavaszán, április 3-án pénteken rendezzük meg elsı ízben a Pest Megyei Rézfúvós 
Versenyt.  


