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2009/2010-es tanév 

Kedves Gyerekek! 

Ifjúsági hangversenyt rendezünk 2010. március 29-én hétfın 10.15-tıl a tornateremben  
Vendégünk: a Váci Szimfónikus Zenekar  
Mősoron:  
W.A. Mozart: Kis éji zene  
Vivaldi: Concerto  
Boccherini: Éjjeli ırség Madridban (részlet)  
J.S.Bach: h-moll szvit (részlet)  
Vezényel: Farkas Pál  

 

Versenyre készülünk!  

Iskolánk rendezi meg az I. Pest Megyei Dallam-ütıhangszeres Szólóverseny és Találkozót 
2010. április 1-én.  
A versenyre iskolánkból 11 ütıhangszeres tanuló nevezett be.  
Mősorukat a verseny elıtt a következı koncerteken mutatják be a díszteremben:  

Stefán Tivadar növendékei  
2010. március 29-én 17.30 órakor 

 
Szitha Miklós növendékei  

2010. március 30-án 17.00 órakor 

Minden érdeklıdıt szeretettel várunk!  

Kedves Szülık és Gyerekek! 

Szeretettel meghívunk minden zeneszeretı érdeklıdıt a Németh László Általános Iskola és 
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény által meghirdetett I. Pest Megyei Dallam-
ütıhangszeres Szólóverseny és Találkozóra.  
Rendezvény ideje: 2010. április 1., csütörtök  

MEGHÍVÓ 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a Németh László Általános Iskola és Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény által meghirdetett "Szélfútta levél a világ…" címő országos 
rajzpályázat kiállítás megnyitó és díjátadó ünnepségére  



A rendezvény ideje: 2010. április 9. péntek 17.00 óra  
Helyszín: Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
díszterme  
A pályázó gyerekeket, felkészítı tanárokat, vendégeket a megnyitó után szeretettel várjuk egy 
kis süteményre, üdítıre!  

MEGHÍVÓ 

FARSANGI KONCERTET rendezünk 2010. február 22-én 17.30 órai kezdettel iskolánk 
dísztermében.  

"Bemutatkoznak a fúvós hangszerek" címmel ifjúsági elıadást szervezünk 2010. február 25-
én 10.15-tıl a tornateremben.  
Az elıadáson fellépnek a mővészetoktatás fúvós tanszakának növendékei és a Gödi Ifjúsági 
Fúvószenekar  
Vezényel: Nyikes Róbert  
A belépés ingyenes, de elızetes jelentkezés a férıhelyek száma miatt mindenképpen 
szükséges!  

MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK! 

DALLAM-ÜT İHANGSZERES SZÓLÓVERSENY 

A gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2010. 
március 27-én rendezi meg az I. Pest Megyei Dallam-ütıhangszeres Szólóversenyt és 
találkozót.  

A verseny jelentkezési határideje: 2009. február 13. 

ORSZÁGOS GYERMEK RAJZPÁLYÁZAT 

A Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény "Szélfútta levél 
a világ" címmel országos gyermek rajzpályázatot hirdet általános iskolai és középiskolai 
tanulók részére  

Beküldési határidı: 2010. február 26. 

Mővészetoktatási hírek 

Az elmúlt idıszak hírei: 

- November 12-én tartottuk a "Zenefánt a vidám elefánt" címő gödi óvodai rajzpályázat 
díjátadó ünnepségét. A meghirdetett pályázatra a Kincsem óvoda, a Kastély óvoda és a 
Palánta óvoda küldött rajzokat. A mővésztanárokból álló zsőri összesen 7 munkát díjazott a 
beérkezett 34 alkotásból. Minden résztvevı gyermek jutalmat kapott. 



- November 20-án, elsı ízben került megrendezésre a Kincsem óvodában az "Egykori 
óvodások hangversenye". Növendékeink több hangszert is bemutattak a gyerekeknek, és 
mősorukat 3 egymást követı elıadáson adták elı, hogy minden kisóvodás meghallgathassa. 

Decemberi rendezvényeink: 

- December 3-án csütörtökön Mikulás napi hangszerbemutató kishangversenyre várjuk a 
Kincsem óvoda nagycsoportosait a Németh László Iskola dísztermébe. Itt a gyerekek 
megismerkedhetnek a nagyobb hangszerekkel, találkozhatnak az ütıhangszerek sokaságával 
is. 

- December 15-én kedden kerül megrendezésre a néptánc szakos tanulók hagyományos 
Néptánckarácsonya. Az elıadás ezúttal a Váci Madách Imre Mővelıdési Központ 
színháztermében lesz 17.30 órai kezdettel. 

- December 16-án rendezzük meg hagyományos karácsonyi hangversenyünket 18.00 órai 
kezdettel a Felsıgödi római katolikus templomban. A mősoron fellépnek iskolánk zenekarai, 
kamaraegyüttesei, tanulói, tanárai.  

- December 17-én délután tartjuk iskolánk dísztermében az immár hagyománnyá vált 
"Angyali délutánt". Itt a képzı- és iparmővészeti tagozatra járó tanulóink adventi kiállítása 
látható, és az érdeklıdı gyerekek kézmőves ajándékokat is készíthetnek. 

Rendezvényeink mindegyike ingyenes, szeretettel várunk minden érdeklıdıt!  

Kedves Óvó nénik, gyerekek! 

A Németh László Általános Iskola ebben az évben is meghirdeti rajzpályázatát, melyre nagy 
szeretettel várjuk alkotásaitokat. Érdemes pályázni, mert idén Göd minden óvodájából várjuk 
a mőveket, melyek egy kiállítás keretében lesznek láthatóak. A legszebb alkotások készítıi 
szép díjakban részesülnek és a legtöbb szép rajzot készítı óvodai csoportot egy kedves 
ajándékban részesítjük.  

A rajz témája: ZENEFÁNT, A KEDVES ELEFÁNT 

Zenefánt olyan elefánt, aki szereti a szép zenét, muzsikaszót, ezért aztán ha teheti, barátaival 
minden idıben muzsikál, esıben, szélben, napsütésben, holdfénynél, hóesésben. Zenefánt 
nem egy szürke elefánt. Minden gyerek más-más színőnek látja, vagy akár csíkosnak, 
mintásnak. 

Rajzold le! 

Te milyennek látod, képzeled Zenefántot és barátait? A helyet ahol muzsikálnak, mely lehet 
egy tündérsziget, manóföld, boszorkányhegy, vattafelhık és csillagok közt, vagy bárhol amit 
fantáziád elképzel.  



Méret: max, A/3, színes technika (olajpasztell, filctoll, színesceruza, festmény …stb.) legyen 
az alkotás minél színesebb látványosabb. 
Szívesen vesszük a vegyes technikával, egyedi ötlettel készült mőveket.  
Beküldési határidı: október 17.  
Eredményhírdetés: november 03. kedd 17.00, Németh László Általános Iskola és Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény díszterme, Felsıgöd, Ifjuság út 1-3.  
 
Nagy szeretettel várjuk rajzaitokat! Jó alkotást!  
 
Kapcsolattartók: Kovács Gabriella 06-20/315-4183, Tóth Tamás 06-30/492-8481 

 


