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„Vígan énekelj az Úrnak te egész föld; harsanjatok fel, örvendezzetek és 
zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel; 
trombitákka l és kürt-zengéssel vigadozzatok a király, az Úr előtt! Harsogjon 
a tenger és minden benne való, a világ és akik laknak benne. A folyóvizek 
tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a 
földet; megítéli a világot igazsággal és a népeket méltányossággal.”                                                         
Zsoltár 98: 4-9. 
 

Találóan fejezi ki ez a zsoltáridézet az Adventi Rézfúvós Kamaraegyüttes küldetését. Az együttes tagjai 
szeretnének örömet szerezni és maguk is „vígan teszik ezt, de legfőbb céljuk „az Úrnak zengedezni”. 
Dicsőíteni Őt jóságáért, szeretetéért… 

 
 

 

„Ne tartsd fontosnak, hogy fontosnak tartsanak, 
Egyszerűen csak szeress, és fontos leszel.”    (Simon András) 

 

A rajzot készítette: 
Ungor Noémi 
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„Karácsonykor csillag gyúlt ki Betlehem felett, 
Betlehemi istálóban Jézus született, 

Karácsonykor szívetekben legyen szeretet.” 

 
 

              A nyári vonóstábor 
 

 A tábor július 5-én, hétfőn kezdődött, Badacsonytomajon.  
 Engem utólag kért meg Adrienn néni a zenetanárom, 
hogy játsszak a zenekarban, így ott táborozni a gyerekekkel együtt 
már nem tudtam. A próbák délelőtt zajlottak le, Kováts Péter a 
Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola igazgatója, és 
Román Iván iskolánk tanszakvezető tanárának vezetésével.  

 Délután a 
gyerekek a 

szabadidős 
programokra mentek. 
A záró koncertek 
egyike a badacsonytomaji katolikus templomban volt, ahol előadtuk 
Martini D-dúr gordonkaversenyét, Bachtól az Airet, Boccherinitől a 
Menuettett, Kocsár Miklóstól a Pozsonyi táncokat. Tapolcán is 
megismételtük ezt a koncertet. Számomra nagyon emlékezetes volt ez a 
hét, hisz ez volt az első zenekari szereplésem. 

Ángyán Eszter 
 

 
 
 
 
 

 
Versenyek Résztvevő növendékek Eredmény Korcsoport 

osztály 
Felkészítő tanár 

II Regionális 
Gitártalálkozó 

2004. november 24. 
Tapolca 

Mészáros Anna 
Fábián Viktor 
Hatvani Mátyás 
Meiszterics Bendegúz 
Bárka Csanád 
Szőts Nikolett 
Koczka Benjamin 
Sipos Dániel 

Arany 
Bronz 
Arany 

- 
Ezüst 
Ezüst 
Bronz 
Bronz 

II. kcs. 
II. kcs. 
III. kcs. 
III. kcs. 
IV. kcs. 
IV. kcs. 
V. kcs. 
V. kcs. 

Tihanyiné Orosz Sarolta 
Farkas Mihály 
Tihanyiné Orosz Sarolta 
Farkas Mihály 
Tihanyiné Orosz Sarolta 
Tihanyiné Orosz Sarolta 
Tihanyiné Orosz Sarolta 
Farkas Mihály 

II. Veszprémi 
Regionális 

Trombitaverseny 
2004. december 1. 

Veszprém  

Szalai Viktor 
Kováts Richard 
Bagi Benjamin 

Arany 
Ezüst 
Ezüst 

I. kcs. 
II. kcs. 
III. kcs. 

Péni Béla 
Haga Kálmán 
Péni Béla 

„Auer Lipót” 
Hegedűverseny 

2004. december 3. 
Veszprém 

Ifj. Román Iván 
 
Blahunka Adrienn 
Takács Eszter 

Arany 
NÍVÓDÍJ 

Ezüst 
Ezüst 

 Román Iván 
 
Román Iván 
Erdélyi Tiborné 

„Hungaroton-
Hang-Játék” 

Országos, rádiós, 
zeneirodalmi 

vetélkedő 
Területi döntő 

2004. december 9. 

Iskolánk csapatának tagjai: 
Aczél Máté 
Bardon Ivett 
Kovács Ádám 
Juhász Anna 
Juhász Márta 
Takács Eszter 

Résztvevő iskolák: 
 

Balatonalmádi  133 pont – továbbjutott 
Tapolca             130 pont 
Sümeg               130 pont 
Balatonfüred    124 pont     
Vasvár              122 pont 
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Az elért szép eredményekhez szívből gratulálunk ! 

1. Hogyan veszed ki részedet a karácsonyi készülődésből? 
2. Milyen ajándékkal leped meg szeretteidet? 

          3. Mit üzensz tanulótársaidnak,    
                       tanáraidnak karácsonyra? 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   Segítek szüleimnek a házi munkába. 
2.   Az ajándékot magam készítettem, de veszek is valami  
      apróságot. 
3.   Legyetek segítőkészek, és ne idegesítsétek szüleiteket. 
      Tanárainknak kívánok sok türelmet, és mindenkinek    
      boldog Karácsonyt.         Kovács Richárd (6.o. tanuló) 

1.    Megkímélem a szüleimet attól, hogy a    
        szaloncukrot egyenként kötözzék a fára, inkább       
        megeszem előre a zacskóból.  
2.     Ami havi zsebpénzemből kitelik. 
3.    Karácsony zene nélkül olyan, mint torta hab nélkül.                
                                          Somogyi Katalin ( 9. o. tanuló) 

1. Szüleimnek a ház kitakarításában, sütemények készítésében és a 
karácsonyfa díszítésében segítek. 

2. Karácsony estéjén ajándékként ünnepi dalokat zongorázok. 
3. Segítsetek szüleiteknek a karácsonyi készülődésben, és ha ajándékoztok, 

ne az ára határozza meg az értékét. 
                                          Szipőcs Annamária ( 9.o. tanuló) 

- Szent Gyula pápa 350-ben nyilvánította december 25-ét a megváltó születésnapjává! A december 24-i karácsonyfa-
állítás Németországból indult. Erről az első írásos beszámoló 1605-ből származik. Magyarországon először 
Brunszvik Teréz grófnő állíttatott karácsonyfát 1825-ben. 
- 1000 karácsonyán (december 25-én) koronázták magyar királlyá Szent Istvánt. 
- 1476 karácsonyán tartotta lakodalmát Hunyadi Mátyás és Aragóniai Beatrix. 
- 1585 karácsonyán volt nagy költőnk, Balassi Bálint és Dobó Krisztina esküvője a sárospataki templomban. 
- 1848 karácsonyán (december 25-én) szabadította fel Bem apó Kolozsvárt. 
- 1879 karácsonyán készítette el Edison az első használható szénszálas izzólámpát. 
- 1926  karácsonyán (december 27-én) mutatták be Kölnben Bartók Béla A csodálatos mandarin című táncjátékát. 
 

1. Segítek apáéknak otthon a 
házimunkában.    

2.    Saját magam csinálom. 
3.    Eredményekben gazdag     
       karácsonyt. 

Scheller András ( 6. o. 

1. Segítek tesómnak az ajándék 
készítésben. 

2. Apróbb használati tárgyakkal. 
3. Szeretetben boldog karácsonyt 

kívánok.  
                 Grünceisz László (8.o. tanuló) 
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               Rajzpályázat eredménye: 
  1. Ungor Noémi 
  2. Őri Veronika 
  3. Őri Ádám 

 
 
 

 
 
 

 „Mosolyban, aranyozott szívvel”  
 

András napjához legközelebb eső vasárnap és december 25-e közötti négy hetes „szent idő”, 
„advent” a karácsonyra való lelki felkészülés, a Krisztus váró ünnep. A latin eredetű kifejezés jelentése „az 
Úr érkezése”, a hívő ember számára meg is határozza e négy hét ünnepi hangulatát. 

Várni valakit, akit szeretünk, mindig nagy öröm. A találkozásra való készülődés, a várakozás már 
maga is ünnep. Antoine de Saint-Exupery A kisherceg-ben oly szépen fogalmazza meg ezt az érzést: Ha 
délután négykor érkezel, én már háromkor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő annál boldogabb 
leszek. Négykor már tele leszek izgalommal és aggodalommal, fölfedezem, milyen drága kincs a boldogság. 

Mai zaklatott világunkban a lelkünk mélyén talán mindannyian keresünk, várunk valamit. Várjuk a 
szebbet, a jobbat, a csodát. Várjuk a messiást, az élő Krisztust, hisz tudjuk, hogy „eljő és nem késik”. Adjuk 
meg hát az esélyt önmagunknak, hogy találkozzunk Vele! 

 

        
 

Fényes égből mennyországból 
Szálljatok le, angyalok ! 
Zöld leveles, aranydiós 
Karácsonyfát hozzatok ! 
Karácsonyfát, ragyogót, 
Zörgő-börgő mogyorót, 
Ezüstcsengős barikát, 
Selyemszőrű paripát. 

 

Fényes égből mennyországból 
Szálljatok le, angyalok ! 
Kisfiúknak, kislányoknak 
Egy-egy könyvet hozzatok ! 
Hadd kiáltsák: jaj, de szép ! 
Legyen benne mese, kép, 
A hazáért imádság,  
magyar érzés, szabadság ! 

 

 Fényes égből mennyországból 
 Szálljatok le, angyalok! 
 A didergő szegényeknek  
 Meleg ruhát hozzatok ! 
 Nagykabátot, nagykendőt, 
 Vastagtalpú cipellőt, 
 Tüzelőfát, angyalok, 
 Azt is, azt is hozzatok ! 

 

 Hogyan tehetjük 365 napossá a karácsonyt, a szeretet ünnepét az életünkben? Ha merjük kimutatni 
szeretetünket, mondani, tenni egy mozdulattal, egy mosollyal, egy szál virággal, egy pici kis akármivel! Az 
ilyen szeretet-ajándék értékét soha nem az ára teszi becsessé, drágává. A szeretet aranyától lesz igazi királyi 
ajándékká. Ezt kapta Jézus az aranyban. Ezt adhatjuk mi arany nélkül, mosolyban, aranyozott szívvel. 
 

***************************************** 
Ez új év reggelén minden  jót kívánok, 
      Amerre csak nézek nyíljanak virágok. 
            Még a hó felett is bimbó nyiladozzon, 
Dalos madár zengjen minden rózsabokron. 
      Ami szép és jó van, legyen mindig bőven, 
            Szálljon áldás Rátok ebben az új évben. 

FIGYELEM! 
A tanszaki hangversenyeken készült 
képek és videófelvételek a szereplők 

számára megrendelhetők a 
könyvtárban. 

A kép másolásához floppy, 
 a videó másolásához Cd lemez 

szükséges. 
A képről papírképet készít  

a Foto Porst és a Rossmann. 
A Cd számítógépen játszható le. 

Kovács Tamás 

 
Szeretettel meghívjuk Önt 

és kedves családját 
a Járdányi Pál Zeneiskola 

karácsonyi hangversenyére 
Helye: Városi Művelődési Központ 

Hangversenyterme, 
Tapolca, Kisfaludy u. 2. 

Ideje: 2004. december 15. (szerda) 17 óra 
Mindenkit nagyon sok szeretettel 

hívunk és várunk. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

A Zeneoktatást támogató Alapítvány javára 
adományokat köszönettel elfogadunk. 
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A Járdányi Pál Zeneiskola diáklapja 
8300 Tapolca, Deák F. u. 16. Tel.: 06-87/ 510 190; Fax: 510 192 

e-mail: jpztapolca@citromail.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 
 

Tarta lomjegy zék:  
I t t  a  kar ác s o ny  

Lé l e k ü dí t  g o nd o l at o k 
V is s z ap i l l ant ás  

Ak i kr e  bü s z kék  v agy u nk 
Meg k ér dez t ü k nö v end éke i nk e t  

Re nd ezv é n yek ,  i nfo r m ác i ók  
„Mo s o lyb a n,  a r any oz o t t  

Kívánom sok szeretettel:  Erzsi néni 
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