
padok
rny dl-

BuzoK
Dgara-
leztek
Eago-

c im(
!teket,
hettek

Fzt )e-
n a v i -
yezelI
r segi-
€s K6,
zekre
sereg.
s ikere

'  hogy
hn ika i
\la pit-
eng ( -

vd rjd k

tvz6r6
a mfiv6szetoktat6sban
Gaiditn dsszesen ttibb mint f6lezer m(v6-
szetoktat6sban r6sztvev6 n6vend6k van.
Sz6mukra hagyom6nyosan a naptari 6v
v69e az egyik legszebb, leggazdagabb id6-
szaka a megtanultak kiizkinccs6 t6te16nek.

A Nemeth Ldszl6 Altoldnos lskola 4s Alopfokl
M1veszetoktatdsi Int6zm6ny adventi prog-
ramsorozatiit id6n a Neptiinc Kar6csony indi-
totta a viici m(vel6ddsi h6zban. A k6zm{ves
tanszakok dltal dekoriilt szinpadon, a Zagyva
Banda 616 zen6j6re valamennyi n6pt6ncos
novend6k fell6pett. Greguss Gerg6 tanitvii-
nyai 201'l-ben egesz estes, lenyrlgozo, az Lin-
nepk<!nel kapcsolatos m(sort adtak el6. Luca
napjdn vdsilrt tartottak az alsO tagozatosok,
6s testvdrek, sziil6k is alkothattak az Angyali
D6lutdn k6zm(ves foglalkozdsain.
Az iskola diszterme december k<izeo6n v6l-
tozott Ujra kiii l l it6teremm6, ahol valamennyi
k6zm(ves szak felsorakoztatta az elmr.llt he-
tekben, h6napokban kdszitett remekmUveit.
lgazi kincsesb6nya, mesevil69, remek hangu-
latI ki6llit6smegnyit6val 6s rengeteg l6toga-
t6val.
Az iskola hagyomiinyos, kariicsonyi hang-
verseny6re ism6t egym6s mellett k6sziil6d-
tek novend6kek 6s pedag6gusok, 6nekesek
6s zenekarok, hogy az utols6 tanit6si hdt egy
est6j6t betoltse az iinnepet vdr6 rirom a dal-
lamok szdrny6n.

A B'zaszem Altolanos lskola es Alopfoki MU-
veszetoktotdsi hftzmdnya magyar keresztdny
hagyom6nyokat meg6lve iipo16, csal6dias
mivoltdhoz hiven alakitja dv vdgi program-
jait. Az egyh6zi €v v6g6n, az advent el6tii
utols6 napon hagyom;inyosan Andrds-napi
batyus biilt tartottak, ahol az eg6sz eszten-
d6ben 6rarendbe 6pitve n6ot6ncot tanul6
didkok v69re 616 zen6re jdrhatt6k a t6ncokat.
A biil el6estdj6n a nepzenei tanszak fon6t

tartott, ahol a dudiis 6s furulyiis novend6kek
ffjt6k a n6tiikat ds ldttilk vend6giil hozz6tar-
toz6ikat. A klasszikus 6s a n6pzenei tanszak
tobb vdrosi esem6nyen is vdllalt szolgdlatot:
az Olajfa Gal6ria ki6llitdsmegnyitojdn, es a pi-
arista atydk iiltal szervezett dl6 betlehemen.
December 10-6n, az Ujkigy6son rendezett
negyedik,,Kiidiir Ferenc" D6l-alfcildi N6pdal-
€nekesek ds N€pzenei 526listiik Tal6lkoz6j6n
a zs(ri, az 6ltal6nos iskolai korosztdlyban,
sz6l6hangszer kateg6ridban els6 helyezett-
nek Dudinszky Zsombor (12) dudilst, miisodik
helyezettnek Vasvdri Magor (9) n6pi furulydst
vSlasztotta. D6ra Aron tan6r Ur felk6szit6
munkiij6t a szakmai zs(ri ktilon dUazta. A pia-
rista rend 6ves rajzversenydn (mely egyben
a piarista k6peslapok v6logat6ja is) Mdrton
Luca harmadik helyezdst 6rt el, Kajner Enik6
pedig kLilondijat kapott.
Az iskola alapitdsa 6ta hagyom5ny, hogy
az osztdlyok december kozep6n betlehe-
mezni, luc5zni jdrnak. V5llalnak egy-egy szol-
gSlatot is, p6ldiiul az id6sek klubjiiban vagy
a fogyat6kosok napkozu6ben, de a legkedve-
sebb, hogy az als6 tagozat n6gy esztendeje
alatt valamennyi osztdlyt6rs csal6djiihoz el-
mennek,6s az otthonokba viszik kariicsony
het6n az oromhirt: a Kisjdzus mdr a kozelben
van, ,,Nyissdtok meg sziveteket, hiizatoknak
ajtaj6f'!

V. Pdlfai Kinga

Keltsi.ik 6letre a bet(ket!
Felm616s a gyerekek olvas6si szok6sai16l

Edesany6k egy csoportja a |Vlagyar Olvasdst6r
sasilg, valamint a Magyar Gyerekkdnyvkiad6k
Egyesiilete szakmai tdmogatdsdval online fel-
mdrdst inditott a gyerekek olvasiisi 6s m6dia-
fogyasztilsi szok6sainak felm616s6re.
Afelm6r6s azt igyekszik kideriteni, hogy meny-
nyi id6t tdhenek ma a gyerekek olvasdssal,
s hogy mik6nt lehetne veliik jobban megsze-
rettetni a konyveket.
A szii16k sz6mera a ,,Mit adjak a kezdbe?" cim(
letolthet6 kiadviiny ny[jt segitsdget a mind-
s6gi gyermekirodalom kiv6laszt6sdhoz. A ki-
adviiny letdlthet6 a kdvetkez6 weboldalr6l:
http:/hkai.i nfo/i m o m i/ i ra nvtu el ozetes/
A kutatdshoz egy dltaliinos iskol6sok szamara
kiirt piilyiizat is kapcsol6dik. A r6sztvev6 osz-
t6lyoknak a 2007-ben ,,Az Ev Gyermekkdnyve'
diat nyert RuminicimU regdny tondnetdnek is-
meret6ben kell kreativ pdlyam(vet kdszftenitik.
A godi szLil6k a kdrd6ivet a wwweszakpest.
imami.hu oldalon tdlthetik ki, ds a kezdemd-
nyezds16l itt olvashatnak r6szletesebb tiijdkoz-
tatest.
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D6ra Aron kis niivend6keivel

GoDr KOBKEP 2012. r. szA[,l

Az Uj Horizont l
a Fels6godi Mt
kdtott el6ad6sl
munk6ss6gii16l
Iitlemezek is el(
stIdi6felvdtelel
lamokat 6lvezt€
Az Olajfo MAve
Julia opera6n(
nyai tartottak
a Liszt-6v lez6r
certet. A v6ro:
v6szn6, aki a L
m(v6szeti Egy(
6ta meglepi a
tehetseges tani
ros estjdvel. A k(
ddkek sikere os;
annak ellen6re,
hezzongodja.
menthetetleni.il
Az als6g6di S
Kotolikus Prcl
december elej
pitv6ny szerve
V6ros Onkorm;
gatiisitval tarto
csAn romant i l
m(veib6l ii l l6,
l6 hangversenl
kar, a Gaude k6
Tobb mint hfr
ezer zen6sz l6p
sziiz koncertj6n
t6volifcildr6sze
budapestisajt6


