
  

KKÜÜRRTTÖÖLLŐŐ   
A JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA 

DIÁKLAPJA 
2005. május  4. évfolyam 1. szám 

 

 

Kedves Olvasók! 
                                Ez a tanév is lassan a végéhez érkezik. Izgatottan várjuk a tanév zárását,     

         és a bizonyítványosztást. Az iskola nevelői és növendékei sokszínű 
programokkal tették mozgalmassá, tartalmassá a tanév napjait. 
Hangversenyek sokaságából válogathattunk kedvünkre. Hol növendékeink 
mutatkoztak be nagy sikerrel, hol tanáraink, hol neves vendégművészek 
előadásait élvezhettük.  
 A versenyekről sok szép eredménnyel érkeztek haza növendékeink, öregbítve  
      ezzel iskolánk hírnevét. Az olvasópályázat résztvevőivel a „Barokk korban”      

                                                       jártunk, az országos zeneirodalmi vetélkedősök pedig,  
a klasszikus kor              nagy mestereivel és műveivel ismerkedtek nagy igyekezettel. 
Figyelem:                                       a tanév eseményeiről, versenyek eredményeiről bővebben 

iskolánk honlapján   http://jpztapolca.fw.hu olvashattok. 
 Most már napról-napra  izgatottan, visszaszámlálással várjuk a megérdemelt nyári 
szabadságot, amelyet a nagymamánál, erdőben, vízparton vagy éppen egy táborban 
tölthettek. Sokan zenei táborozást választottatok, melynek szívből örülök. Az ott átélt 
élményeitekről szívesen olvasnánk következő lapszámunkban. Kérlek benneteket, osszátok 
meg velünk nyári zenei élményeiteket. Az írásokat szeptemberben várom. 
Megragadva az alkalmat, a nyári vonóstábor záróhangversenyeire ezúton 
hívunk benneteket sok-sok szeretettel. Helye és ideje: 2005. július 1. 
Badacsonytomaj, Katolikus templom,  és  július 2.  Tapolca, Katolikus templom. 
 Iskolánk fúvószenekara is ismét mozgalmas nyár elé néz. Az immár 
hagyományos sárvári- és balatonkeresztúri fesztiválok mellett nyár végén 
egy hamburgi út is vár, melyre jó felkészülést és jó utat kívánok! 
Az iskola valamennyi növendékének kellemes időtöltést, tartalmas nyarat 
kívánok az iskola kollégái nevében. Vigyázzatok magatokra!        Erzsi néni                                                                     
 
 

 
 

8-9 évesek: Péni Barnabás I. helyezés, Vagner Jazon II. hely. 
10-11 évesek: Szalai Viktor I. hely., Illés Tekla és Blahunka Adrienn II. hely. 

12-14 évesek: Szabó Beáta, Ángyán Eszter, Bagi Benjamin,  
Tarnóczai Gergő, Hatvani Mátyás, Németh Nikolett I. hely. 

Bellér Alexandra és Deli Péter II. hely. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

O s vá t  E r zs é be t :  
Zenés ébresztő  
 

R i gók ó ru s f e n n  a  f á n  
ne k t e k  é ne k e l  t a l á n?  
G ye r m ek na pra  z en ge nek  
ü nne pi  ka ré ne k et ?  
É b re szt ő  ez  ha j na l i ,  
v i d á m ha n gj uk  ha l l a n i  
m i nde nfe lő l ,  mi nde n  fá ró l ,  
n y í r f a á g ró l ,  bü kk fa á gró l .  
É b re d j e t ek ,  ébre d j e t ek ! 
Vá r na k  má r  a  j á t sz ó t e re k ,  
Vi d á m pa rk ba n  a ut ók ,  
Ál l a t k e r t be n ma c kó k ,  
sü r gö nyd ró t o n f e c ské k  
f r ak k ba n ,  
e rdőbe n  g o mb á k  ka l a pba n .  
Vá r  a  p i t y pa ng  bó bi t á j a .  
R e pí t sé t e k  me s sz i  t á j r a ! PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
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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 Richárd 
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. 
Tapolca 

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 

XXXVI.  Ifjú 
Muzsikusok 
Fesztiválja 

2005. február, március 
Győr 

Aczél Máté  - klarinét 
Ifj. Román Iván-hegedű 
Szollár Tamás zongora 

Ezüst 
Bronz 
Bronz 

II. kcs. 
5. o.  
5. o. 

Babos Lajos 
Román Iván 
Őri Jenő 

IV. Sistrum Zenei 
Versenyek 2005. 

2005. február, március 
Szombathely 

Ifj Román Iván 
Mészáros Mátyás 
Sallai Roland 

Ezüst 
Bronz 
Ezüst 

5. kcs. 
4. o. 
6. o. 

Román Iván 
Müller Ilona 
Filipe Adrienne 

Veszprém Megyei 
Zeneiskolák 

Fafúvós Találkozója 
2005. március 22. 

Várpalota 

Aczél Máté - karinét 
Bárány Eszter - oboa 
Udvari Gábor - fagott 
Dobosi Gabriella -fuvola 
Hosszu Alexandra-fuvola 

Ezüst 
Ezüst 
Ezüst 
Bronz 
Bronz 

 Babos Lajos 
Tarnóczai Géza 
Tarnóczai Géza 
Kendeh Zsolt 
Kendeh Zsolt 

Balaton körüli 
megyék II. vonós 

találkozója 
2005. március 24. 

Siófok 

Sallai Roland - cselló 
Kovács Alexandra-cselló 
Ángyán Eszter - cselló 
Takács Eszter - hegedű 
Farkas Klára - hegedű 

I. helyezés.   IV. kcs. 
I. kcs. 

III. kcs. 
III. kcs. 
III. kcs 

Filipe Adrienne 
Filipe Adrienne 
Filipe Adrienne 
Erdélyi Tiborné 
Erdélyi Tiborné 

XVII. Lantos Magda 
Zongoraverseny 

2005. április 21. 
Veszprém 

Szollár Tamás 
Pandur Krisztina 
Szipőcs Annamária 

Ezüst 
Bronz 
Bronz 

5.o. 
4.o. 

TK. 1.o. 

Őri Jenő 
Somogyi Hajnalka 
Müller Ilona 

Balaton-parti 
Zeneiskolák XII. 
Kamarazenei 

Találkozója 
2005. április 23. 
Balatonalmádi 

Majer Edit - fuvola 
Lovász Gábor - klarinét 
Bagi Nárcisz - kürt 
Udvari Gábor - fagott 

 
 
Ezüst 

  
 
Kendeh Zsolt 

Az elért szép eredményekhez szívből gratulálunk ! 
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Deák  Ferenc levele egy tanuló ifjúhoz 
 
 Vedd emlékül e könyvet atyádnak barátjától, aki barátod neked is. Vedd emlékül e sorokat, 
miket az élet könyvéből merítve szeretet nyújt néked, s őrizd meg kebledben azok tartalmát. 
Fejlődni kezd már ifjúságod 

virágszakasza, s most veted meg erkölcsi 
jövendődnek alapját. Te még nem ismered az 
életnek komoly gondjait, szüleidnek gyengéd 
szeretete ápolva, intve, oktatva vezérli minden 
lépteidet, és elsimítja pályádnak göröngyeit. Te 
még minden erődet, gondodat és idődet szíved és 
lelked fejlődésére fordíthatod, nem gátol abban 
semmi, csak akaratod erős és tiszta legyen, nem kell 
semmi más nehézséggel küzdened, mint amit 
önmagad hanyagsága vagy könnyelműsége 
gördíthetnek elődbe. Igyekezzél legyőzni ezeket is, 
használd erőteljes ifjúságod minden óráját, hogy 
munka és szorgalom által erőd, tehetséged 
nevekedjenek, s ha majd egykor az élet komoly 
pályáján önerődre szorulva küzdened kell a sorsnak 
változékony szeszélyeivel, a kedvező szerencsének 
gyakran szédítő mámorában, s a balsorsnak gyakran 
leverő csapásai között csüggedést nem ismerve, 
ingadozás nélkül járhass a kötelességnek és 
erkölcsnek ösvényén. 
 Szüleid a legbuzgóbb szeretetnek 
boldogító érzelmeivel csüggnek rajtad, s te vagy 
egyik tárgya szép reményeiknek. Ne engedd, hogy 
ezen érzelmek közé egykor keserűség vegyüljön, ne 
engedd hogy ezen szép remények elenyésszenek. A 
szülék áldását nem azon szavak teszik, mikor azok 
gyermekeik boldogságáért naponként elmondatnak, 
mert hiszen ezt hálátlan gyermekeik felett is 
elmondatja velök a szeretet, hanem azon 
örömkönnyek, miket a gyermeknek jó erkölcsei, 
szorgalma és jelessége fakasztana a szülék 
szemeiből. A szülék átkát szinte nem szavak teszik, 
melyeket a gyermeknek erkölcstelensége okozott. 
Féljed ezen átkot, s igyekezzél szüleidnek 
örömkönnyekben kifakadó áldását megnyerni. 
Neveld és erősítsd kebledben a fiúi szeretetnek 
tisztelettel párosult érzelmeit és tanuld meg, hogy 
arról soha semmi okért, semmi körülmények között, 
és még az indulatnak fellobbanó hevében sem 
szabad megfeledkezned.  
 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 hiányairól 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. 
 Támadnak majd önkebledben hatalmas 
ellenségek, amik az igazságnak és szeretetnek 
szívedbe oltott érzéseit elfojtani, vagy azokat 
egymástól elválasztva balutakra vezetni törekednek, 
és ezek hatalmas ellenségek: az indulatok, de 
munka és erős akarat legyőzi ezeket is. Vigyázz, 

hogy szíved és eszed az indulatok rabja ne legyen, 
mert súlyos és veszélyes /az/ ilyen rabság, s 
leginkább meggyaláz. 
 Kerüld a hiú elbizottságot, és ha majd a 
sorsnak kedvezése néha talán társaid felett kitüntet, 
soha ne éreztesd vélök azt, hanem szíved és 
szereteted közöttük maradjon. Használd a sorsnak 
adományait magad és embertársaid javára, de soha 
vissza ne élj azokkal ártatlanok kárára vagy 
bosszantására. Őrizkedj a gúnynak és elmésségnek 
kétélű fegyverével érzékenyen sérteni másokat, a 
bíztató kacagás, mely elmésségedet kísérte, 
csakhamar elhangzik, de az érzékenyen sértettnek 
kebelében visszamarad a keserűség, s hiúságod 
pillanatnyi diadalát másnak fájdalmán elvesztett 
szeretetnek árán vásárlottad. 
 Kerüld az irigységet. Mások jelességei 
ösztönül szolgáljanak neked is nagyobb 
szorgalomra, de bosszankodni mások szerencséjén, 
gyűlölni azokat, kiket elérni képes valál, oly mérges 
fekélye az emberi szívnek, melytől minden jobb 
ember irtózik. Az irigység önmagában hordja már 
büntetését, mert az irigynek minden öröme 
keserűséggel van vegyülve, s őt magát az indulat 
közgyűlölségnek tárgyává teszi. 
 Kerüld a könnyelműséget. Magadnak és 
másoknak sokkal több, és sokkal érzékenyebb kárt 
okozhatsz könnyelműségből, mint amit utóbb a 
legjobb akarattal is helyre hozni képes volnál. Ne 
űzz könnyelmű játékot a sors adományaival, magad 
érzéseivel, mások örömeivel és boldogságával. Időt, 
vagyont és egészséget könnyelműleg el ne 
vesztegess, mert amit ezekből ifjúságodban 
megfontolás nélkül elfecsérelsz, azt mint 
visszahozhatatlan veszteséget fogod fájdalmasan 
érzeni, s talán megsiratni később napjaidban. 
 Kerüld a henyeséget, s munkátlan életet. 
Ha ifjúságodban a munkát megszokod, éltednek 
szebb örömeit és édesebb gyönyörűségét a  
munkádban fogod feltalálni. Csak munka fejti ki, 
csak munka tartja fenn a testnek és léleknek erejét, 
csak munka teszi hasznossá életünket magunkra és 
polgártársainkra nézve. Sokat elnéznek, sokat 
megengednek az emberek annak, ki alacsony 
haszonlesés nélkül helyettök és érettök dolgozik. A 
munka az egyik legszebb rendeltetése az embernek. 
 És ha majd egykor testben lélekben 
kifejlődve fellépsz az életnek komoly pályájára, ha 
majd a polgári kötelességnek szigorú szava tőled is 
munkát, erőt és fáradságot, sőt talán életet , s a földi 
életnek minden örömeit, minden reményeit kívánja 
áldozatul, ne csüggedj, ne kételkedj, első és 
legszentebb légyen előtted a Haza. 
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Kehidán, augusztus 15-én, 1840. Deák Ferencz ;       (ifju Horváth Mukinak emlékül  Deák Ferencz 1840) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Végzős növendékek: Sallai Roland – Filipe Adrienne tanítványa 
Takács Eszter, Giczi Klaudia – tanáruk Erdélyi Tiborné 
Nesic Máté, Kovács Aurél – Haga Kálmán tanítványai 
Elek József – tanára Péni Béla 
Udvari Gábor, Kiszeli Gizella – Tarnóczai Géza tanítványai 
Vizeli Mária Beáta – tanára Tóth Péter 
Kovács Barnabás – Müller Ilona tanítványa 
Tollár Ivett, Pupos Adrienn – tanáruk Őri Jenő 
Ferencsik Mihály, Sinkó Evelin, Sipos Tamás – Mózner Miklós tanítványai  
Bardon Ivett, Juhász Anna – Takácsné Németh Magdolna tanítványai 
 
 
 
 
 
 

Vizsgák - (hangszeres és szolfézs): 2005. május 19. - június 9. között lesznek. 
 

Tanévzáró: 2005. június 13. (hétfő) 17 óra 
Beiratkozás:  június 14. (kedd) 1400 - 1800  

Hangszerkölcsönzés: június 16. (csütörtök) 1400- 1600 - ig lesz. 
 
  

 Az év során az elhangzott hangversenyekről több 
alkalommal készült videofelvétel, amely megtekinthető 
egyrészt a könyvtárban, másrészt az érintett szereplő 
kérésére másolat készülhet róla. Az év eseményei a 
http://jpztapolca.fw.hu  címen tekinthető meg.      
 További hasznos linkajánlatunk a szünidőre:  
www.zeneiskola.lap.hu,  www.kottanet.hu, 
www.tuttohangszer.hu,   www.hangszereszene.hu, 
www.instrumentweb.hu, www.konyvnet.hu,                                               Kovács Tamás  
                                                                                                                     honlapszerkesztő 

 
 
 
 
 
 
 

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 

Szerkesztő: Németh Lászlóné 

„Megcélozni a legszebb álmot, 
komolyan venni a világot. 
Mindig szeretni és remélni 
Így érdemes a Földön élni.” 
              (Shakespeare) 

Sétálgat egy turista Budapesten. Odamegy egy utcai zenészhez, és megkérdezi tőle: 
- Tessék mondani, hogy lehet eljutni az akadémiára? 
- Sok-sok gyakorlással ! – feleli az 

       Sallai Roland 
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Jó pihenést, hasznos időtöltést kívánunk nektek a nyári szünidőre! 
Kendeh Gusztáv igazgató,  tantestület és a szerkesztők. 
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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. 
Tapolca 

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 

XXXVI.  Ifjú 
Muzsikusok 
Fesztiválja 

2005. február, március 
Győr 

Aczél Máté  - klarinét 
Ifj. Román Iván-hegedű 
Szollár Tamás zongora 

Ezüst 
Bronz 
Bronz 

II. kcs. 
5. o.  
5. o. 

Babos Lajos 
Román Iván 
Őri Jenő 

IV. Sistrum Zenei 
Versenyek 2005. 

2005. február, március 
Szombathely 

Ifj Román Iván 
Mészáros Mátyás 
Sallai Roland 

Ezüst 
Bronz 
Ezüst 

5. kcs. 
4. o. 
6. o. 

Román Iván 
Müller Ilona 
Filippe Adrienne 

Veszprém Megyei 
Zeneiskolák 

Fafúvós Találkozója 
2005. március 22. 

Várpalota 

Aczél Máté - karinét 
Bárány Eszter - oboa 
Udvari Gábor - fagott 
Dobosi Gabriella -fuvola 
Hosszú Alexandra-fuvola 

Ezüst 
Ezüst 
Ezüst 
Bronz 
Bronz 

 Babos Lajos 
Tarnóczai Géza 
Tarnóczai Géza 
Kendeh Zsolt 
Kendeh Zsolt 

Balaton körüli 
megyék II. vonós 

találkozója 
2005. március 24. 

Siófok 

Sallai Roland - cselló 
Kovács Alexandra-cselló 
Ángyán Eszter - cselló 
Takács Eszter - hegedű 
Farkas Klára - hegedű 

I. helyezés.   IV. kcs. 
I. kcs. 

III. kcs. 
III. kcs. 
III. kcs 

Filippe Adrienne 
Filippe Adrienne 
Filippe Adrienne 
Erdélyi Tiborné 
Erdélyi Tiborné 

XVII. Lantos Magda 
Zongoraverseny 

2005.április 21. 
Veszprém 

Szollár Tamás 
Pandur Krisztina 
Szipőcs Annamária 

Ezüst 
Bronz 
Bronz 

5.o. 
4.o. 

TK.1.o. 

Őri Jenő 
Somogyi Hajnalka 
Müller Ilona 

Balaton-parti 
Zeneiskolák XII. 
Kamarazenei 

Találkozója 
2005. április 23. 
Balatonalmádi 

Majer Edit - fuvola 
Lovász Gábor - klarinét 
Bagi Nárcisz - kürt 
Udvari Gábor - fagott 

 
 
Ezüst 

  
 
Kendeh Zsolt 

Az elért szép eredményekhez szívből gratulálunk ! 
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