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Ünnepi kiadvány 
 

 

Kedves Gyerekek! 
 

A karácsony a szeretet, a békesség, a család igazi ünnepe, s talán a 
bensőséges hangulata miatt a szívűnkhöz is ez a jeles nap áll a legközelebb. A 
szeretteinkkel való közös éneklés, verselés, mesélés a gondtalan együttlét 
boldogságát, a családi otthon melegét varázsolja közénk ezen a meghitt 
ünnepen. 
 

Dsida Jenő 
Itt van a szép karácsony 

 

Itt van a szép,  víg karácsony.  Pásztorjátszók be-bejönnek, 
Élünk dión, friss kalácson:  és kántá lva ráköszönnek 
mennyi f inom csemege!   a  családra . Fura nép, 
Kicsi szíved remeg-e?   de énekük csudaszép. 

 

Jó gyerekek  mind örülnek,  Karácsonyfa minden ága 
kályha mellett  körben ülnek,  csillog-villog: csupa drága, 
arany mese,  áhitat   szép mennyei üzenet.  
minden szívet átitat.   Kis Jézuska  született .  
 
 

 
... „Két hatalmas érzést oltott szívedbe a természet, és ezen két érzés: igazság 
és szeretet. Ezek legyenek vezércsillagaid az életnek pályáján, s ha ezeket 
követed, érjen bárminő sors, erkölcsileg süllyedni soha nem fogsz. Légy 
igazságos mindenkor és mindenek eránt, a magad hibáiról szigorúan, de 
mások hibáiról kímélő szeretettel ítélj. A szeretet részvételét meg ne vond 
embertársaidtól soha, mert aki másnak ártatlan örömén, szerencséjén örülni 
nem tud, és aki másnak szenvedéseit hideg részvétlenséggel nézheti, az nem 
érdemel , nem nyer szeretetet másoktól, mert a szeretet csak szeretetnek lehet 
jutalma.”...                     (= Deák Ferenc levele egy tanuló ifjúhoz – Kehida, 1840.) 
 

Újházy Irén 
Karácsonyi ima 

 
Édes kis Jézuska, 
gyermekek barátja, 
hallgasd meg imánkat 
 fenn a mennyországban. 
 
Születésed napján 
bús sóhaj ne szálljon, 
legyen áldás, béke 
az egész világon. 
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Nyáron is zenétő l volt hangos iskolánk. Próbák, 

hangversenyek, programok szervezésének háttérmunkái fogták össze 
jól megszokott kis csapatunkat. 

Még vége sem volt  a  tanévnek,  mikor nagy igyekezettel álltunk neki a 
vonószenekari tábor  szervezésének.  A tábor jún ius 30-tól   jú lius 6 -ig fogadta 
a min tegy harminc zenét kedvelő  f iatalt.  A tábornak a badacsonytomaji 
általános iskola adott otthon t. A szervezési feladatokat Őri Jenő 
igazgatóhelyettes látta el. A zenei tábor művészeti vezető je Ková ts Péter 
hegedűművész és Román Iván  hegedűművész voltak.  Munkájukat segítették 
iskolánk tanárai is.  
A gyerekek élvezték a  közös muzsikát,  a közös programoka t.  Sok tapasztalatot 
szereztek,  sok közös élményben vo lt részük.  
Az országos ifjúsági vonószenekari tábor zárásaként két nagysikerű  
hangversenyt adtak a tábor résztvevő i .  Műsorukat azokból a művekbő l 
válogatták össze,  amelyeket a tábor ideje a la tt gyakoroltak.  
 XIV. alka lommal adott otthont iskolánk Baranyay László 
zongoraművésznek és tanítványainak. A mesterkurzusra  jelentkező  hallgatók 
(egy részük külföldrő l  érkező  f iatal) több  ízben is  bizonyíthatták 
tehetségüket.  A hangversenyeken  nyújtott teljes ítményeik magukért beszéltek.  
 „Művészetek Völgye 2003” vendégei voltak  iskolánk fiata l 
művésztanárai Kendeh  Zso lt (fuvola) és Somogyi Hajnalka (zongora),  
valamint Müller Ilona (zongora).   
 Fennállásának huszadik évfordulóját  ünnepelte 2003. október 24-én  
iskolánk fúvószenekara.  Az ünnepség a vendégzenekarok (Bala tonfüred, 
Balatonkeresztúr,  Sárvár,  Sásd)  fellépéseivel  kezdődö tt.  Ezt követte a  
Jubileumi koncert .  Ünnep i köszöntő t mondo tt Marton József önkormányza ti 
képviselő ,  ma jd Kendeh Gusztáv iskolánk igazgatója méltatta Péni Bélát és 
lelkes,  tehetséges csapa tát.  Születésnapi ajándékként igazgató úr egy 
kizárólagos használatra készített  karmesterpálcát adott át a karnagynak.  
Péni Béla köszön tő jében méltatta a szülők támogató segítségét,  majd 
egyenkén t szólítva ki a zenekari tagokat köszönte meg a fiatalok munká ját.  A 
zenekar egyéb támogató iról sem feledkezett meg. Ajándékként  nagy örömmel 
nyú jtotta át a zenekar frissen  megjelen t CD lemezét.   
A  vendégzenekarok ajándéktárgyakkal, tortával, zenével ünnepelték 
az együttest. A Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar ezúttal is kitett 
magáért. A megszokott magas színvonalú, jól összeválogatott 
műsorral kápráztatták el a közönséget. Az est zárásaként a régi 
zenekari tagokkal kiegészülve, vidám összeállítással lepték meg az 
ünneplő nagyközönséget.  
A zenekar tovább i munkájához sok sikert,  kitartást,  tovább i lelkesedést,  és jó  
egészséget kívánunk.  
 Zongoramuzsiká tó l volt hangos 2003. november 19-én  iskolánk,  ugyanis 
nyo lcad ik alka lommal rendeztük meg a Veszprém Megyei Négykezes 
Találkozó t.  Az 1989 óta kétéven te megrendezésre kerü lő  versenyre idén a 
megye kilenc városából 56 páros érkezett.  Iskolánkat három páros képviselte.  
Eredményeikrő l  „Akikre büszkék vagyunk” című  rovatunkban olvashattok.   
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Versenyek Résztvevő növendékek Eredmény Elért 

pontszám 
Korcsoport 

osztály 
Felkészítő tanár 

Országos 
Oboa-, fagott 

verseny 
Területi 
válogató 

2003. 
november 7. 
Veszprém 

Bárány Eszter – 
oboa 

Udvari Gábor - 
fagott 

Az országos 
versenyre 

nem 
jutottak 
tovább 

  Tarnóczai Géza 

VIII. 
Veszprém 
Megyei 

Szollár Tamás 
Tarnóczai 
Gergő 

Bronz 90 p. I. kcs. Őri Jenő 
Mózner Miklós 

 A szeretet himnusza 
 
Beszéljek bár száz féle nyelven,  
Ismerjem bár a Föld titkait, 
Ha szeretet nincs bennem,  

Csak zengő húr vagyok egy hangszeren. 
 

Legyen bármilyen  szép tehetségem,  
Végezzek bármilyen nagy tetteket, 
Ha szeretet nincs bennem, 
Csak eltűnő színes léggömb az életem. 
 

Tükörbe néztem még fiatal az arcom, 
De az idő majd rávési mély árkait. 
Ha szeretet nincs bennem, 
Mondd miért éltem én egy életen. 
 

Még kisgyermek voltam mesékben hittem, 
De felnőttem én is és felnőtt hitem, 
Ha szeretet nincs bennem, 
Semmit sem érhet majd az életem. 
 

Elmúlik minden a földön az égen 
De nem múlik el a szeretet sohasem 
Nem múlik el a szeretet sohasem.  
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Somogyi 
Katalin 
Varga Gyöngyi 

Bronz 92 p. II. 
kcs. 

Mózner Miklós Zeneiskolai 
Négykezes 
Találkozó 

2003. 
november 19. 

Tapolca 

Bardon Ivett 
Takács Eszter 

Bronz 87 p. II. 
kcs. 

Takácsné 
Németh 
Magdolna 

 

Az elért szép eredményekhez szívből gratulálunk ! 
 

 
 
 

A Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar 20 éves jubileumára készült el az a két dokumentum, melyet ezúton szeretnék ajánlani és bemutatni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   A napokban jelent meg Müller Ilona  (zongoraművész, iskolánk tanára)  „Fényhozó karácsony” 
című CD-je. Az ünnepek közeledtével szeretettel ajánlom figyelmetekbe. 
    „Úgy gondolom, hogy sokunk számára a legszebb , 
legmeghittebb ünnep a karácsony, amihez nagyon sok szép muzsika 
is kapcsolódik. A díszes karácsonyfa, a szép fehér hó, a csi lingelő  
szán, a meleg otthon képe lebeg a hallgató elő tt egy-egy 
alkalomhoz illő  orgona-, csembaló vagy zongoradarab, 
harangjáték megszólalásakor, és én ezt a hangulatot igyekeztem 
felidézni, visszaadni. Ehhez egyebek között Bach és Liszt műveibő l 
válogattam, de természetesen más zenei nagyságok művei is 
felcsendülnek a lemezen” – mondta Müller Ilona. 

 
 
 
 
 

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:Http://jpztapolca.fw.hu 
Felelős kiadó: Kendeh Gusztáv igazgató 

Felelős szerkesztők: Németh Lászlóné, Kovács Tamás 
 

Békés, boldog, szép  karácsonyt, jó pihenést 
kívánunk nektek az ünnepekre! 

Kendeh Gusztáv igazgató és a tantestület. 
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