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                    A JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA  
                                 DIÁKLAPJA     

         2002. március        1.évfolyam 1.szám 
 

Kedves gyerekek! 
 

Iskolai újságunkat már másodszor vehetitek kezetekbe. 
Ígéretünkhöz híven igyekszünk beszámolni Nektek minden olyan 
eseményrő l  mely iskolánkban, vagy iskolánk részvételével zajlanak. 
Örömmel adunk helyet, és számolunk be növendékeink sikereirő l, 
melyeket különböző  szintű zenei versenyeken értek el. 

Bemutatkozó számunkban kértünk benneteket, hogy 
javaslataitokkal segítsetek nekünk egy találó nevet adni 
újságunknak. Most közreadnánk a beérkezett ötleteket.  
 

CSACSOGÓ  HANGOSKODÓ   ZENEGÉR 
CSICSERGŐ  HARSOGÓ   ZENETÁR 
DÚDOLÓ    KINCSEM A ZENE  ZENE-BONA 
FANFÁR   KÜRTÖLŐ   ZENE-KINCS 
FECSEGŐ   VIOLINKULCS     ZENE-SZÓ 

 

Arra szeretnénk kérni benneteket, hogy tegyetek javaslatot, 
melyik név tetszik nektek a legjobban. A legtöbb szavazatot elnyert 
nevet  fogja felvenni diáklapunk. A szavazatokat a lap alján 
található szavazó cédulán adhatjátok le a könyvtárban található 
szavazóládába.   

                 Üdvözle ttel: a szerkesztők  
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Nagy sikert  aratott  a Tapolcai  Ifjúsági  Fúvószenekar  hagyományos újév i  

koncert jén ,  melyet  közel  500 érdeklődő  hal lgatot t  meg.  
A zenekar az  első  taktustól  az  es t  végéig ki tartó jó hangulatot  teremtet t.  
Műsorukban helyet  kaptak nehéz többtételes  művek és  vidámabb,  könnyebb 
darabok egyaránt . Miként  azt  az évek óta visszatérő  közönség megszokhat ta, a  
zenészek vidám meglepetéssel  is szolgál tak, meglehetősen vidám perceke t  
szerezve ezzel az egyébként  hálás közönségnek. 
Most  először választot ták meg az  év zenekari  tagját ,  Cziráki  Sándor  tubást ,  de 
el ismerésben részesül t  szólóiért  Lájer  Balázs  klarinétos is .  

Az  i f jú zenészek ismét  bizonyí tot ták, hogy joggal  érdemelték ki  2001-ben 
az  országos minősí tő  rendszerben 3 kategóriában az  ARANY (ket tőből  kiemelt  
arany)  MINŐSÍTÉST.  A nemzetközi  megméret tetésen is  egyértelmű  sikert  arat tak.  
Kategóriájukban a legmagasabb pontszámmal szintén ARANY  MINŐSÍTÉST értek el .  

E szép s ikereket  ki tartásuknak, szorgalmuknak, jó közösségi  szel lemüknek,  
és  végül de nem utolsó sorban karnagyuknak Péni  Bélának  és s egí tő  kol légáinak 
köszönhet ik.   

Elismerés mindannyiuknak! 
 

Farsang 
A szülők  bá l ja február 8 -án,  a gyermekfarsang1 4-én vo l t .   

Isko lánkban ez  évben is  vidáman za j lot t  mindkét  
 farsangi  mula tság .  

A vidám hangulato t  fokozta  a jelmezverseny,  a  tánc  
és  a  sok  játék .  Örömtel i  óráka t  töl tö ttünk el  együt t .  

Őszinte kös zönet  a  Szülő i  Munkaközösség lelk es  tagja inak  
a ba tyus bá l  lebonyo l í tásáért .  

 
 

 

Az apa kéri fia  el lenőrzőjét ,  s  nézi  a  beírt  jegyeket .  
Fizika egyes –  durr egy pofon 
Német  egy es –  durr egy másik 
Ének ötös – ismét  e lcsattan egy  pofon, mire  a fiú  megszóla l: 
 -  De apu! A z ének ötös!  
 -  Épp ezért  f iam!  
   Két  egyes után még volt  kedved éneke lni?! 
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 2002. április 
 
Ápril is  9.  (kedd)  
    Deák György gordonkaművész   
    hangversenye 
 

Ápril is  15 .  ( hét fő)  
    Négykezes  zongorahangverseny 
 

Ápril is  27 .  ( s zombat)  
     Művészetoktatás napja 
   *************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                F ebruár 28-á n ért  vég et  a z a s zá mítógépes zenei  
já ték,  mel yen 40  rés ztvevő  mért e ös s ze t udását .  A já tékon  
elérhető  maxi mum ponts zá mot (76pont)  9  nö vendék 
tel je sí tett e .  (Knolm ajer  Att i la és  Ákos,  Kovács  Aurél,  Németh 
Róbert,  Pávits  Áron,  Kri stóf  és  Soma,  Szekér  Eszter,  és  Torma 
Tam ás).    Jutal mu kat  a  Zenei  Nap ok keret éb en megrendezésre 
kerülő Nö vend ékhangversenyen vehet i k á t .  

  
 
 
 

2002.  februá r 20-án Győrben,  a VII.  Orszá gos Z eneiskol ai  Szol fé zsverse ny 
terület i  vál ogatójá n Horváth Zsófi  vett  rés zt  és  nyújtott  s zép t el jesí t ményt.  

2002.  márci us 5 -én  a XXXV.  Ifjú Muzsi kus F eszt i vá l on Őri  t aná r ú r ké t  
tanít vá nya Piller Balázs  és  Szollár  Péter  s zép  eredménnyel  kép vi sel te i skolá nkat .  
 Márciusban foly tatódnak a megyei  és  terü leti  zenei  versenyek melyeken  
iskolánkat több növendék  is képvisel i .  
-  Március 19.  Regionális  Zeneiskolai  Gi tárv erseny – Szombathely 

Szőts  Nikolet t ,  Koczka Benjamin,  Varga András,  Jobbágy Diána 
-  Március 20.  VII.  Megyei  Fafúvós Találkozó –  Várpalota  

Hosszú Alexandra,  Nagy Dániel ,  Lájer  Balázs ,   
Szakmári  Veronika,  Udvari  Gábor 

-  Március 26.  Veszprém Megy ei Zeneiskolai  Hegedűta lálkozó 
Takács Eszter ,  László Kata 

-  Ápril is  11.  Veszprém Megyei Furulya Verseny - Ajka  
Bárány Eszter ,  Böhm Réka,  Görcsi  Gergely,  Pimper Fanni,   

-  Ápril is  16.  XIV. Lantos Magda Megyei Zongoraverseny - Veszprém 
Baracskai Zsófia,  Pil ler  Balázs ,  Somogyi Katalin, Stumpf Anna,  Szipőcs 
Annamária ,  Szollár Péter ,  Vörös Zsófia   

Kívánunk Nekik jó egészséget,  kitartó szorgalmat a felkészüléshez,  és szép 
eredményeket,  hogy iskolánk hírnevét ezúton is öregbíthessék.  
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„ Aki sokat hallgat muzsikát és 
aki maga is sokat dalol, vagy 
játszik bármilyen hangszeren, - az 
élet mások elött rejtett 
szépségeit ismeri meg, sok 
gyönyörüségben és örömben lesz 
része.  
Hogy jó muzsikus lehess: ne múljon 
el nap anélkül, hogy énekelj, vagy 

hangszeren játsszál.” 
     Kecskemét,1952. márc. 21. 

                                              
Márta néni   
                                                    (Ne me s s z e g h yné  Sz e n t k i r á l y i  M ár t a )  

 
 
 
 
Mert ez egy olyan iskola, ahol ki lehet 
kapcsolódni. És hogy még miért? Azt kitalálod, ha 
Te is járni fogsz.  Viszlát!                                                           

                                                                              
Fülöp Zsófia (fuvola)  

Na ez jó kérdés! Több oka is van. Az elsö a 
zene szeretete, a második a társaság és a 
tudásvágy.  Miután az ember egy igazi hangszert 
kap, és mikor az illetö tud játszani rajta. 
Óriási élmény! 

Kiszeli Gizella (klarinét) 
...Amikor meghallottam a muzsikát, amikor 
megláttam örömteli gyerekeket ... 
...Azért tetszik, mert a rokonok akik szintén 
jártak zeneiskolába sokat muzsikáltak nekem. Azok 
közül a hegedü tetszett. Ezért lettem hegedüs, 
emiatt lettem Erdélyi Tiborné tanítványa. 

                                                                                
Farkas Klára (hegedü) 

 
          Minden sorban egy-egy hangszert talá lsz.  
                                                   A kimaradt betűkből egy újabb hangszer 
                                                   nevét kapod megfejtésül.  
                                                    

F A F L O U V 
E E G H D  A Ű 
C E S L L O G 
A O R O G N O 
D B Ü T O S T 
B T A R C Á S 

 
Megfejtés:.................... 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                                                                              (Beküldési határidő: 2002. április 5. – zeneiskola könyvtára) 
 

A Járdányi Pál Zeneiskola diáklapja 
8300 Tapolca, Deák F. u. 16. Tel.: 06-87/ 510 190; Fax: 510 192 

e-mail: jpztapolca@freemail.hu  Honlap: www.tar.hu/zeneiskola 
Megjelenik két havonta 

Felelős kiadó: Kendeh Gusztáv igazgató 
Felelős szerkesztők: Németh Lászlóné, Kovács Tamás 

Szerkesztőségi tagok: Kiszely Gizella, valamint továbbra is várjuk az érdeklődőket!!! 
Kellemes Húsvéti ünnepeket,  jó pihenést kívánunk nektek a tavaszi szünidőre! 

Kendeh Gusztáv igazgató, és a tantestület. 
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