
Kedves Látogató!  
 
Szeretettel köszöntjük a mővészeti iskola információs oldalán.  
 
Megkezdıdött a munka a 2007-2008. tanévben. Az idei legfontosabb célunk:  
 
      együtt alkotni, együtt zenélni, együtt táncolni.  
 
 

• A Zenei Világnap tiszteletére hangversenyt rendezünk október 1-én hétfın.  
• „Kívánság-hangversenyeket” tartunk november elején, március elején, április elején, 

ahol a növendékek kedvenc darabjaikat adják elı  
• Hagyományos Karácsonyi Hangversenyünket a téli szünidı elıtti héten december 19-

én rendezzük a felsıgödi templomban.  
• A táncosok karácsonyi mősorát december 18-án láthatjuk.  
• Hangversenyre várják a nézıket a zeneiskola tanárai ısszel ( nov. 26 és 28 között ), és 

tavasszal ( az áprilisi jubileumi rendezvények keretén belül )  
• Farsangi jelmezes hangversenyünket hamvazó szerda, február 6. elıtt rendezzük  
• Kedvcsináló Mikulás- és hangszerbemutató hangversenyeket adunk az óvódásoknak 

decemberben és március végén az iskola dísztermében.  
• Nem maradhat el az Ifjúsági Hangverseny-sorozat, az idén öt - hat elıadást szervezünk 

(okt., nov., febr., márc., ápr. máj. - ebbıl 4 klasszikus zenei, 2 népzenei - néptáncos 
elıadás)  

• A nyílt héten szeretettel várunk minden érdeklıdıt, aki kíváncsi a „mőhelytitkokra”, 
betekinthetnek az oktatás menetébe, az órai munkába március elsı hetében.  

• Weöres Sándor Országos pályázati mővészeti kiállítás április 18 – 28-ig  
• Megemlékezünk a Magyar Mővészetoktatás Napjáról a hirdetıtáblán és az aktuális 

rendezvényeken élı szóban (április utolsó szombatján)  
• Félévi és év végi tanszaki hangversenyeink szokás szerint december – január, illetve 

május hónapokban lesznek  
• Év végi táncgálák június elsı napjaiban ( 2-án, vagy 3-án )  
• Hangszeres- és szolfézs vizsgák május19-tıl, ill. 27-tıl június 6-ig  
• Mővészetoktatási tanévzáró ünnepség június 9-én  
• Felvételi vizsgák, visszairatkozás, beiratkozás a 2008/09-es tanévre június 10-13.  

 
 
Mini-kiállításokkal gyönyörködtetnek bennünket a képzı- és iparmővészet 
szakosok egy-egy zenei és táncos rendezvényen:  

• Novemberi kívánsághangverseny - Festészet - Tóth Tamás vezetésével.  
• İszi tanári koncert: Tőzzománc és kézmővesek - Czadró Katalin és Szirbek Szilvia 

tanárnık vezetésével  
• Félévi tanszaki hangversenyek - Textilmővesség, grafika - Szirbek Szilvia  
• Karácsonyi Táncgálára kis-kiállítás a „karácsony” címő házi-pályázatra érkezett 

alkotásokból  
• Farsangi jelmezes hangverseny - Kézmővesek - Tóth Tamás  
• Márciusi kívánsághangverseny - Festészet, grafika -Tóth Tamás és Szirbek Szilvia  
• Tavaszi tanári hangverseny - Weöres Sándor kiállítás  



• Áprilisi kívánsághangverseny - Kézmővesek, grafika – Szirbek Szilvia és Tóth Tamás  
• Év végi tanszaki koncertek – Tőzzománc és festészet  

 
 
A képzı-és iparmővészet tagozat rendezvényei 

• Év végi mővészeti kiállítás - minden csoport (a tervek szerint június 3-13-ig )  
• „Jó együtt alkotni” címmel délutáni kézmőveskedés, ajándékkészítés szülıknek, 

gyerekeknek, testvéreknek november 28-30 között Advent I. hetében.  
• „Weöres Sándor és munkássága” címmel Országos Képzı- és iparmővészeti versenyt 

hirdetünk mővészeti iskolák körében. Pályázható kategóriák: festészet, grafika, 
tőzzománc. A meghirdetés ideje: 2007. november közepéig. A beérkezés határideje: 
március közepéig. A kiállítás megnyitója április 18.  

 
 
A tánc tagozat rendezvényei:  

• A táncosok karácsonyi mősorát („TÁNCKARÁCSONY”) december 18-án láthatjuk.  
• Év végi táncgálák június elsı napjaiban ( 2-án, vagy 3-án )  
• Táncszínház – látogatás  
• Népzenei, néptáncos elıadás az ifjúsági hangversenysorozat keretein belül  

 
 
Aktualitások, új rendezvények, új programok a 2007/08-as tanévben:  

• „Jó együtt énekelni” címmel kamara- kánon- és duett énekversenyt szervezünk Kodály 
Zoltán születésének 125. évfordulóján december 3-7 között.  

• „Jó együtt alkotni” címmel délutáni kézmőveskedés, ajándékkészítés szülıknek, 
gyerekeknek, testvéreknek november 28-30 között Advent I. hetében.  

• „Jó együtt táncolni” címmel délutáni élızenés táncház nem csak mővészetis 
gyerekeknek a félévzárás után január végén  

• „Jó együtt muzsikálni” címmel tanári kamarazenei hangverseny áprilisban a jubileumi 
hónapban. Ugyan ebben a hónapban Házi Zongoraverseny a zongora tanszak tanulói 
részére.  

• „Weöres Sándor és munkássága” címmel Országos Képzı- és iparmővészeti versenyt 
hirdetünk mővészeti iskolák körében. Pályázható kategóriák: festészet, grafika, 
tőzzománc. A meghirdetés ideje: 2007. november közepéig. A beérkezés határideje: 
március közepéig. A kiállítás megnyitója április 18.  

 
 
A rendezvények, programok pontos idejérıl részletes tájékoztatást adunk az aktuális 
rendezvény elıtti hetekben.  
 
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES ÉRDEKLİDİT!  

 



2008. szeptemberi versenyeredmények 

„KODÁLY 125” 
  
  
"Serkenj fel, kegyes nép!" címmel hirdette meg kárpát-medencei ifjúsági zenei játékát a 
Jeunesses Musicales Hungary Egyesület a kettıs Kodály-évforduló alkalmából. 
  
A játék témaköre felöleli Kodály Zoltán életének fontos állomásait és alkotásait. 
  
A vetélkedı részterületei: 
  

>zenefelismerés 
>Kodály győjtötte népdalok, könnyebb Kodály kórusmővek éneklése 
>Kodály életrajzi adatainak elıtárása, népdalgyőjt ıi, zeneszerzıi és pedagógiai 

munkásságának ismerete 
 
Fıvédnökök: Kodály Zoltánné Péczely Sarolta, Sólyom Erzsébet 
Védnökök: Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter, Dr. Batta András, a Liszt Ferenc 
Zenemővészeti Egyetem rektora 
Partnerek: Magyar Zenei Tanács, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Médiatámogatók: Duna Televízió, Fidelio, Magyar Rádió 
Támogatók: Balassi Intézet - Nemzeti Évfordulók Titkársága, Oktatási és Kulturális 
Minisztérium 
  
Az elıdöntıre szeptember 29-én került sor, ahol csapatunk szép eredményt ért el: 102 pontot 
szereztünk. A gyıztes budaörsi csapathoz képest (114 pont) csak néhány elveszített pont 
választ el a továbbjutástól. 
  
Mégsem mondhatjuk magunkat vesztesnek, hiszen a Kodállyal való ismerkedés, mőveinek, 
filozófiájának és írásainak tanulmányozása minket is gazdagabbá tett. „Az ércnél is erısebb” 
– mondta a Mester a népzenérıl és a tartalmas zenérıl. Így, gondoljuk, évszázados értéket 
ırzünk már a szívünkben... 
  
A középdöntıkhöz és a verseny további fordulóihoz mind a részvevıknek, mind a 
szervezıknek sok sikert kívánunk. 
  

Iskolánk csapatának, melynek tagjai: 
  

Gál Dávid 
Kollár Kata  

Kıszegi Réka 
Lukács Laura 

Salamon Balázs 
Simó Emıke 

  
köszönjük a lelkes felkészülést és a részvételt! 

 

 



2008. januári versenyeredmények 

Szőcs Réka, a képzı- és iparmővészeti tagozat harmadikos grafika szakos tanulója szép sikert 
ért el a Budapesti Tőzoltó Múzeum által „Ne égess” címmel meghirdetett országos 
pályázaton. 650 alkotást értékelt a szakmai zsőri, melyek az ország sok településérıl érkeztek. 
Réka munkáját különdíjjal jutalmazták. Gratulálunk neki és grafikatanárának, Szirbek 
Szilviának egyaránt!!  

 

2008. január 28-án került megrendezésre a III. Pest Megyei Kamarazenei Verseny Cegléden. 
Iskolánkat két kamaracsoport képviselte. Gitárduóban Tárkányi Gábor és Szegezdi Márton 
Nívódíjat kapott. Gáspár Kolos, Darai Márton, Misnyovszki Péter, Várhelyi Balázs, Zsóri 
Gergely, Ecsedi Dénes, Szabó Attila Csıre Máté a gitár kamaraegyüttessel szintén Nívódíjat 
kapott a szakmai zsőritıl. Gratulálunk minden résztvevınek és tanáruknak, Tüske 
Andrásnak!! 

 


