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Kedves Zenebarát Olvasóim!  
 Szeretettel üdvözöllek benneteket! Remélem, mindannyian kipihentétek 
magatokat a nyári szünidőben. Élménybeszámolóitokból kiderült, hogy sok szép 
emlékkel, zenei élményekkel lettetek gazdagabbak. Erről tanúskodnak azok az 
írások, amelyeket a diáklap hasábjain olvashattok majd. 
Örülök, hogy ismét kezetekben tarthatjátok a „Kürtölő”-t. Bízom benne, hogy 
mindannyian találtok benne érdekességet, információkat, amiért szívesen 
fogjátok továbbra is olvasni.  
Lelkes szerkesztőtársaimmal új rovatok indítását is tervezzük. Segítsetek ti is! 
Élményeiteket, ötleteiteket továbbra is várjuk írás, rajz vagy élőszó formájában. 
Jó kedvet, eredményes tanulást, sok szép zenei élményt kívánok mindenkinek 
ebben a tanévben is. 

                                        Erzsi néni  
                                                                                                           
 
  
 
Az UNESCO Nemzetközi Tanácsának határozata alapján 1975 óta ünnepeljük meg a zene 

világnapját október 1-jén. 
Világszerte koncertekkel emlékeztek meg erről a napról. Így tettük ezt mi is. 

Iskolánk tanulói lelkes muzsikálásukkal tették emlékezetessé számunkra a zene 
ünnepét. Egy kedves ismerősöm erre az alkalomra egy szép verssel ajándékozott 

meg.  Szívből ajánlom elolvasásra. 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ZENE 

Köszöntő a zene világnapján – részlet 
 

... „Míg a zene szárnyán száll a szív, 
pihegve vár az értelem, 

hogy megértse minden Géniusz féktelen 
akkordba rejtett titkait, 

mit átsejtet a dallam, a muzsika mestere, 
s visszatükröz az ég kék mezeje 

összefogva bolygót-csillagot, 
múltat - jövőt, mit nékünk itthagyott. 
Nyisd rá tekinteted a hangok varázsa, 

szomjat oltó, friss forrásfakadásra.  
Száll az akkord, zeng a ritmus 

ölelve mélységet-magast.  
Száll a hang, apró permet... 

A rossz jó, a rút meg szép lett... 
Eltűnt a bánat, nincs fájdalom,  

csak örömmámor ül az arcokon. 
Muzsika szól, lágy dallamok, 

mit minden szív vigaszul 
kapott...” 

Bősze Éva 
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Az őszi hangulatot idézik az alábbi 

zeneművek. Ha kedved és időd 
engedi, hallgasd meg őket! 

 
 

- Vivaldi: Négy évszak: Ősz 
Vivaldi korában a zeneszerzők gyakran törekedtek a természet hangjainak – madárdal, szél stb. - zenei 
utánzására. Vivaldi ebben a concertójában az év egy-egy évszakát keltette életre.   
Ősz: Háromtételes concerto – mely vonószenekarra és szólóhegedűre íródott. 
 Allegro tétel – A parasztok jókedvű, felszabadult dalát és táncát, majd az őszi újbor lelkes 
barátját a részeget mutatja be.  
 Adagio molto – Az alvó részegek - Az egész tétel teljes nyugalmat áraszt. A zenekar lágy 
dallamaival ábrázolja a nyugalom érzését, az alvó részeg falusias békéjét. 
 Allegro tétel – A vadászat – a napkeltekor kürtjeikkel és kutyáikkal vadászatra induló 
vadászok képét idézi fel. A vadászat izgatott légkörét a fegyverek ropogásával, a háttérben ugató 
kutyák hangjával, menekülő megsebzett állat fájdalmát érzékeltető dallamfigurákkal fejezi ki. 

- Haydn: Az évszakok: Oratórium: Az ősz 
A művet három énekszóló, vegyeskar és nagyzenekar szólaltatja meg. (A szólisták: Simon gazda – 
basszus; Hanna a lánya – szoprán és Lukács, parasztlegény – tenor)  
Az oratórium négy tételes: ... III. tétel: Az őszi betakarításról, a vadászatról, majd a szüreti mulatságról 
szól. ... 

 
Ha ügyes vagy, egy egész csokorra való dalt tudsz összegyűjteni, amely az őszt idézi. 
Az Őszi ének című gyermekdalt Járdányi Pál Terefere Tercsi című kötetéből választottam. 
Ha van kedved, megtanulhatod! 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

= Járdányi Pál: Terefere Tercsi: Gyermekdalok 
Budapest: Editio Musica, cop. 1973  Z. 6882 
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        Bizonyára  jólesik felidéznetek egy-egy nyári napot.                          
                                                              Most ezekről az eseményekről számolunk be nektek. 
 

Rengeteg dolog történt velem a nyáron. Erdélyben voltam, ahol rengeteg a pásztor, kik 
különféle furulyákon, kabalon játszanak, hol egyedül, hol akár tizen is. Aztán a Művészetek 
völgyében jóformán csak hangversenyeket látogattunk szüleimmel. Részt vettem Kismányokon 
egy szuper zenei táborban, majd a Bárdos Lajos Általános Iskola karénekes táborában. Közben 
pedig Jeszenszky István barátunk indiai, tibeti hangszeres meditációs koncertjeit hallgattuk.                                 

Kiszely Gizella 
 

Nyáron is zenétől volt hangos iskolánk. Próbák, hangversenyek, mesterkurzus... Immár 
XIII. alkalommal adott otthont iskolánk Baranyay László zongoraművésznek  és tanítványainak. A 
Mesterkurzus kiemelkedő eseménye volt idén a Dohnányi Ernő zeneszerző születésének 125. 
évfordulója tiszteletére rendezett emlékhangverseny. A műsor, melyen csak Dohnányi Ernő 
művei hangzottak el, tiszteletadás volt a XX. század jelentős muzsikusának művészete előtt. 

           Zenekarosaink is tartalmas, mozgalmas nyárról tudnak beszámolni.  

Néhány program a sok közül: 
Június 23-án Sárváron a Nádasdy vár udvarán mutatkoztak be . Június 29-30-ra meghívást 
kaptak a Siklósi Várfesztiválra, amelyre kitartó próbákkal készültek, és melyen a rangos 
zenekarok mellett méltóan képviselték iskolánkat és Tapolca városát. A Bartók rádióban  
augusztus 18-án mi is hallhattuk őket. 
Július elején a zimmerni fúvószenekart látták viszont vendégül. Az együttöltött négy nap  
tartalmas programokkal telt el. 
Augusztus 2-3-án a „Művészetek Völgye 2002” vendégei voltak, ugyanakkor házigazdái is az  
„Ami a csövön kifér” elnevezésű Fúvószenekarok Országos Találkozójának. Ezen a rendezvényen 
szerepeltek iskolánk fiatal tanárai is Kendeh Zsolt és Somogyi Hajnalka. 
Augusztus elején Balatonkeresztúron  rendezték meg Európa legnagyobb amatőr művészeti 
fesztiválját, melyre zenekarunk is meghívást kapott. A legnagyobb izgalommal várt esemény egy 
Guinnes-rekord kísérlet volt: hatszáz zenész a balatonmáriafürdői strandon (a vízben) egyszerre 
adott koncertet. 
 Ügyes vonósaink sem tétlenkedtek a nyáron. A Kisfaludy-Ramassetter iskola zenei 
táborában helyi és vidéki gyerekek ismerkedtek az együtt zenélés örömeivel. A táborban kemény 
próbák vártak a gyerekekre. Új darabok tanulása mellett megismerkedtek a város 
nevezetességeivel, kirándultak és előadásokat hallgattak. A tábor egy esti koncerttel zárult 
melyet a katolikus templomban tartottak meg.  

********************* 
 A nyári rémisztő árvízi helyzetet mi szerencsére innen messziről izgulhattuk végig, de 
nagyon sokan valóban végigszenvedték, vagy hihetetlen erőfeszítéssel védekeztek. Szentendrén 
a Vujicsics Tihamér Zeneiskola vezetésével baráti és szakmai kapcsolatot tart fenn iskolánk. Az 
árvíz Őket sem kímélte. Iskolánk 2002. szeptember 24-én jótékonysági hangversenyt 
szervezett, amelynek teljes bevételét (79.000,-Ft) a szentendrei árvízkárosultak javára 
ajánlotta fel. Tapolca város polgármestere, Ács János a polgármesteri keretből százezer 
forintot adott az iskolában összegyűlt adományhoz. Ezúton szeretnénk megköszönni az adakozók 
megértő, önzetlen segítségét, nagylelkű felajánlását. 
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„Tehetséged, tudásod akkor lesz életed 
boldogságának alapja, ha azt nemcsak magad 
céljaira értékesíted, hanem környezeted is 
gazdagítod vele. 
Ne feledd, hogy akinek tehetsége van valamihez, 
az abban elért eredményei nem csupán dicsöséget 
jelentenek számára, hanem egyben szép 
kötelességet is, - hogy megszerzett tudását 
szüntelenül adja át másoknak. 
Tanulj, szolmizálj, gordonkázz fáradhatatlan 

szorgalommal, hogy segíteni tudd a tanulásban társaidat és 
muzsikáddal sok örömet szerezz az életben környezetednek.” 
                                                                                     
Nemesszeghy Lajosné Szentkirályi Márta 

 
 
 

 
 
 

2002. november 20. GITÁROS 
TALÁLKOZÓ   
Iskolánk első alkalommal szervezi meg a megye és a 

Balaton környéki régió gitárosai 
számára azt a szakmai találkozót, 
melyet a későbbiekben két éves 
rendszerességgel szeretne folytatni. Ezúton kívánunk az iskolánk 
színeit képviselő gitáros növendékeknek kitartó gyakorlást, jó 
felkészülést és eredményes szereplést!  

 

November 11-től kezdődnek a tanszaki meghallgatások, melyre ezúton hívjuk a kedves 
szülőket, érdeklődőket. 

Közérdekű információk: 
A könyvtár 2002. november 7-én, november 14-én és november 28-án délután 14 órától 

továbbképzés miatt Zárva tart.  
 

 
 
 
 
 
 

 

Felhívás 
2002 októberében újra indult a „Manó Muzsika” Verseny 

A részvétel feltétele: Mindenki a saját, teljes nevén versenyezhet.  
A győztes jutalma meglepetés 

 

 

- Miért zümmög Maja a méhecske? 
- ? 
- Mert nem tudja a szöveget. 

 
 

 
 

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

Se hárfája, se gitárja, 
mégis szól a 
muzsikája. – Mi az? 
Megfejtés:.................... 
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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: Pintér Anett, Kiszely Gizella, valamint továbbra is várjuk az érdeklődőket!!! 
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