
Beszámoló a TÁMOP 3.1.4. pályázat 
keretében megrendezett  

„Adventi hangulat” címő témahétrıl 
 
 

Feladat ellátási hely:  
 
Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
 
 
A program megvalósulásának ideje: 
 
2009. december 14-19. 
 
 
A program elıkészítésének ideje: 
 
2009. október 1-tıl folyamatosan 
 
 
Az elıkészítés fıbb lépései, momentumai: 
 

• Karácsonyi, adventi, téli témájú képzı- és iparmővészeti alkotások 
készítése 

• Speciálisan az adventi idıszakhoz köthetı kézmőves technikák 
megismertetése és kipróbálása a gyerekekkel (pl. gyertyaöntés) 

• Karácsonyi, adventi hangulatú zenemővek kiválasztása a zenekaroknak, 
megfelelı kották keresése és a darabok esetleges hangszerelése 

• Minden néptánc csoportnak új anyag tanulása 
• Néptánc karácsonyhoz a viseletek, jelmezek átvizsgálása, a hiányzók 

beszerzése, felújítása 
• A betlehemes szövegének felkutatása 
• A betlehemes szereplık kijelölése, a szöveg tanulása 
• A színpadképhez kellékek, eszközök győjtése, készíttetése 
• Plakátok, meghívók készítése és kipostázása 

 
 
 
 



A témahét fı rendezvényei: 
 

• Néptánc karácsony december 15-én 
• Karácsonyi hangverseny december 16-án 
• Angyali délután december 18-án 

 
 
A témahét kiegészítı eseményei: 
 

• Helyszíni fıpróba és színpadbejárás a Néptánc Karácsonyon fellépı 68 
gyermeknek a Váci Madách Imre Mővelıdési Központban december 14-
én hétfın 12.00-16.00 óráig 

• Zenekari és jelmezes, kellékes fıpróba. Világosítás, hangosítás 
kipróbálása. December 15-én 13.00-16.30-ig 

• Képzı- és iparmővészeti kiállítás kellékeinek összekészítése, a tárlat 
berendezéséhez a dekoráló paravánok összeszerelése december 15-én 
kedden délelıtt. 

• A karácsonyi hangverseny helyszíni fıpróbája a felsıgödi római katolikus 
templomban december 16-án szerdán 8.15 – 16.30-ig. 

• A téli tárlaton kiállítandó alkotások összekészítése, agyagmunkák 
felhordása a mőhelybıl, drapériák vasalása, elıkészítése december 16-án 
szerdán délután. Az Angyali Délutánra a teaház megszervezése, 
elıkészületek és egyeztetés a konyhával. 

• Az Angyali délután helyszínének kialakítása, a díszteremben a téli tárlat 
berendezése a mővészeti iskolában tanuló képzı- és iparmővészeti szakos 
tanulók munkáiból. Az adventi kézmőveskedés eszközeinek elıkészítése, 
a tér megfelelı kialakítása. December 17-én csütörtökön délután. 

• A téli tárlat megtekintése az általános iskola osztályainak december 19-tıl 
a kiállítás nyitvatartásáig (január 11.). 

 
 
A témahét fı eseményei részletesen: 
 

• Néptánc karácsony 
A rendezvényen 68 néptáncos tanuló lépett fel. Az 5 csoport mindegyike 
/„Csillagrúgó”, „Tekergı”, „Csobolyó”, „Szökellı”, „Hajnaltőz”/ 
viseletben lépett a nézık elé. A gyermekek számára nagy élmény élı 
népzenére járni a táncot. A zenekar talpalávalója eredetivé, természetessé 
és életszerővé varázsolja az egész elıadást. Ezen az elıadáson a Zagyva 
Banda volt a meghívott zenekarunk.  
Az est témája a falusi élet egyik fı színtere – a vásár volt. A kisebb és 
nagyobb táncosok eredetien jelenítették meg az egymás mellett – de 



egymással harmóniában, közösségben - élı korosztályok életét. A kicsik 
népi játéka, játékfőzése, a nagyok karikázója, moldvai tánca mind-mind 
kerek egészet alkotva mutatta be a vásári élet sokszínő forgatagát. Az 
elıadáshoz méltó helyszín volt a Váci Madách Imre Mővelıdési Központ 
színházterme. A nézıtér megtelt, a gyerekek pedig színházi körülmények 
között nyújthatták tudásuk legjavát. 
 

• Karácsonyi hangverseny 
A koncertnek a felsıgödi katolikus templom adott otthont. A mővészeti 
iskolában mőködı zenei együttesek mindegyike megmutatkozott ezen az 
estén. Hallhattuk a Gödi Ifjúsági Fúvósegyüttest, a legkiválóbb 
trombitásokból alakult kvartettet, a hegedőzenekart, a Gödi Gitársaságot, 
a Drums Ütıegyüttest, a tanári kamarakórust és az általános iskola 
Szivárvány kórusát, s Göd Város Gaude Kórusát. A templom gyönyörő, 
de kicsit szőkös helyszíne volt az elıadásnak – tekintve, hogy közel 130 
elıadó lépett színpadra a 1,5 órás est folyamán. A zenekarok 
elhelyezkedését, a berendezkedı idıt közös énekléssel töltöttük, így nem 
néma és feszült várakozás szakította meg a mősort, hanem a karácsonyi 
hangulatot árasztó orgonakíséretes dalok. Dícsérhetném, méltathatnám az 
együttesek munkáját sorra, de a felvételek – melyeket mellékelünk – 
magukért beszélnek. Kiemelnék azonban mégis két különleges 
mősorszámot, mely mögött különösen nagyon sok munka van. A Drums 
és a Gaude közös produkciójában megszólaló mő egyedülálló hangzást 
jelentett. Szép példája a város mővészeti együtteseinek összedolgozására. 
Örülünk, hogy a két kiváló együttes közös munkája ilyen nagy siker volt. 
A másik említésre méltó produkció a több mint 50 fıs zeneiskolás zenekar 
által elıadott Pachelbel: Kánon volt. Ez a mő – mely eredetileg 
vonószenekarra íródott – gitárokon, hegedőkön, fuvolákon, klarinéton, 
szaxofonon, ütıhangszereken, rézfúvókon, orgonán szólalt meg. Egyedi 
és különleges hangszerelés. Ez a mő részét képezi intézményünk önálló 
fejlesztésének, mely még a jövıbeni további részletek miatt csak késıbb 
kerül teljes beszámolásra. 
 

• Angyali délután 
 
A képzı- és iparmővészeti tagozat tanulói az egész év folyamán tevékeny 
részt vállalnak a mővészeti rendezvényekben. Számos koncert, 
rendezvény, verseny helyszínét varázsolják hangulatossá. Számtalan 
esetben plakettek, érmek készítésével teszik egyedivé egy-egy általunk 
rendezett verseny díjazását.  
A december számukra is az advent jegyében telik. A téli tárlatra 
számtalan munkával készülnek a gyerekek. A díszterem színek 
kavalkádjává válik. Festmények, rajzok, grafikák, tőzzománcok, 



agyagmunkák, és még megszámlálhatatlan sok egyedülálló kézmőves 
technika vonul itt fel. Ezen a napon nem csupán kinyitjuk a díszbe 
öltöztetett díszterem ajtaját. A képzımővész kollégák segítségével 
ajándékkészítés is folyik. Aki pedig szeretné a díszteremben kiállított 
alkotásokat karosszékben ülve egy forró tea mellet csodálni – hát azt is 
megteheti. A gyerekek körében nagyon sikeres volt a program. Nem 
csupán kézmőveseink jöttek ajándék-barkácsolásra. Be-betértek a 
napközisek, iskola otthonosok, felsı tagozatosok is. A napközis 
gyermekeikért érkezı szülık is ámulva járták végig a téli tárlat alkotásait.  
 
 
 

Úgy érezzük, mindhárom fı rendezvény, és a hét többi napján megjelenı kísérı 
események teljessé és sikeressé tették az „Adventi hangulat” címmel 
meghirdetett témahetet.  
 
 
A fent leírt beszámolóhoz mellékelve: 
 

• Fényképek a tánckarácsonyról 
• Dvd felvétel a tánckarácsonyról 
• Fotók a karácsonyi hangversenyrıl 
• Dvd felvétel a karácsonyi hangversenyrıl 
• A karácsonyi hangverseny mősora 
• Fotók az Angyali délutánról, a téli tárlatról 
• Plakátok, meghívók 

 
 
 
 
 
Göd, 2010. január 8. 
 

 
 
 
 
 
 


