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Ünnepi kiadvány 
   

Kedves Olvasók! 
Gyermekek és felnőttek egyaránt örömmel köszöntjük karácsonyi énekekkel és versekkel az 

ünnepeket, s az igazi karácsony hangulatát még meghittebbé teszi a kedvelt 
karácsonyi dalok és énekek eléneklése. Bárhol is töltjük a karácsony estéjét, 
családdal, barátokkal, ha tarsolyunkban sok szép dal, vers, néhány szép idézet 
van, a karácsonyi ünnep igazi kincsévé válnak. Ehhez igyekszem egy  
kis segítséget adni nektek sok szeretettel.                                        Erzsi néni  
                                                                

                                                                                                                                   

 

Áldja meg az Isten 
Mind a két kezével, 
Aki szíve szerint 
Jót tesz a szegénnyel. 
Nem nézi, látja-e: 
Szel a kenyeréből, 
Nem bánja, tudja-e: 
Ad az erszényéből. 
 
Áldja meg az Isten, 
Áldatlan ne hagyja, 
Aki a didergő 
Nyomort betakarja. 
Tűzhelye melegét 
Ki megosztja véle… 
S árvának, özvegynek 
Szerető testvére. 
 
Áldja meg az Isten, 
Sose ejtsen könnyet 
Ki a szegényt szánja 
S könnyeket törölget. 
Míg törli a részvét 
Selyemkendőjével: 
Áldja meg az Isten 
Mind a két kezével. 

 
 

 
„Attól vagyok gazdag, amit másoknak adtam, s nem attól, 

amit magamnak gyűjtöttem.” 
 

„Aki nagyon szeret ajándékozni, és nagyon szeret ajándékot 
kapni, annak örökké karácsony van a szívében.”  
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A nyári vonóstábor 
   A tapolcai zeneiskola által a nyár folyamán 
   ismét megrendezésre került a vonószenekari 
   tábor. Mivel ez már a harmadik alkalom volt, 
   mindenki ismert mindenkit kivéve az új 
jelentkezőket, de nem jelenttet problémát a beilleszkedés nekik 
sem, mert, a rengeteg próba alatt mindenki összebarátkozott. 
Voltak köztünk kicsik, nagyok, szakközépiskolások, és az így 
összeálló zenekar készen állt a nagy feladatra. Próbák sokasága 
követte egymást, amelyek során sok-sok jó tapasztalatot 
gyűjthettünk a tábort vezető művészektől, nevezetesen Kováts Péter és Román Iván tanároktól. 
Szakmai tudásukkal segítették a zenekar fejlődését és az előadásra készülő művek szebbé tételét, ami 
a tapsból ítélve talán sikerült is. Nehogy akárki is azt higgye, hogy ez a tábor biztosan egy nagyon 
unalmas fárasztó valami volt, ahol mindenki „a-tipusos hangszerfertőzést” kapott a sok gyakorlástól, 
mert ez azért túlzás lenne. A tábor egyes napjain, amikor a meleg miatt ömlött a verejték a 
homlokunkról pihenésképpen meglátogattuk a strandot. Máskor meg a felhőkből hullottak az 
esőcseppek (amitől az idei nyár híres is volt). Na ezek az idők sem voltak unalmasak, mert a társaság 
nagyon jó volt. Ezért úgy gondolom, hogy mindenki vissza szeretne jönni jövőre ebbe a táborba 
gyarapítani zenei tudását és sok-sok élménnyel gazdagodni.  Szerintem, szerinted, szerintünk ...                                                             
                                                                                                                  Ifj Román Iván (zenekari tag) 

Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar 
„Hamburgban fújtuk”  

 

 Augusztusban négynapos hamburgi úton vettünk részt a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekarral. 
Együttesünk a Balaton M&K Fúvószenekar vendégeként jutott el a Nemzetek Fesztiváljára, ahol 
Brazíliától Ukrajnáig több mint 70 ország művészeti csoportja képviseltette magát. Hazánkat a 
keresztúri és tapolcai fúvósok mellett a marcali Baglas gyermek tánccsoport és a dunaföldvári Löfan 
mazsorettcsoport, a Marcato ütőegyüttes, valamint a Six On The Beach zenekar képviselte. A hosszú 
út után az első nap programja egy hajókirándulás volt, majd az ezt követő napokban több szereplésen is 
részt vettünk. Felléptünk többek közt a fesztivál gálaestjén, koncertet adtunk egy idősek otthonában, 
valamint felvonultunk Hamburg és Bergedorf utcáin. Az érdeklődő résztvevőket minden este fogadások 
és szórakoztató rendezvények várták.  

 Köszönet Péni Béla karnagy úrnak a kitartásáért és a felkészítésért. Reméljük, hogy a 
következő években a város támogatását elnyerve több nemzetközi szereplésen is részt vehetünk, 
amelyre megfelelő próbateremben készülhetünk fel! 

Mészáros Judit – Böröczky Anna (zenekar tagjai)   

PÉNI BÉLA  
iskolánk tanára, a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar karnagya,  
    
a diáktehetségek gondozásában végzett sokéves eredményes munkájáért 
PRO TALENTO  elismerésben részesül A kitüntető címhez gratulálunk, és 
további sikeres munkát, kitartást, jó egészséget kívánunk! 
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Versenyek Résztvevő növendékek Eredmény Korcsoport 

osztály 
Felkészítő tanár 

Pandúr Krisztina 
- Szollár Tamás 

 
Arany 

 
II. kcs. 

Somogyi Hajnalka 
Őri Jenő 

Vercz Dóra 
- Horváth Krisztina 

 
Arany 

 
II. kcs. 

Somogyi Hajnalka 
Takácsné Németh Magdolna 

Rádli Nikolett 
- Mészáros István 

 
Ezüst 

 
II. kcs. 

Mózner Miklós 
Takácsné Németh Magdolna 

IX. Veszprém 
megyei Zeneiskolai 

Négykezes 
Találkozó 

2005. november 23. 
Tapolca 

Hegedűs Péter 
- Szabó Csaba 

 
Ezüst 

 
I. kcs. 

Somogyi Hajnalka 
Somogyi Hajnalka 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                

 
 

 
 
 
 
Ó, gyönyörű szép titokzatos éj! 
Égszemű gyermek, csöpp rózsalevél. 
Kisdedként az édes Úr jászolában megsimul. 
Szent karácsony éjjel! 
 
Ó, fogyhatatlan, csodálatos éj! 
Hópehely ostya, csöpp búzakenyér. 
Benne, lásd az édes Úr, Téged szomjaz, rád borul, 
Egy világgal ér fel. 
 

 
  Pásztorok, pásztorok örvendezve 
  Sietve Jézushoz Betlehembe. 
  Köszöntést mondanak a kisdednek, 
  Kiváltságot hozott az embernek. 
 
  Angyalok szózata minket is hív. 
  Értse meg ezt tehát minden hű szív. 
  A kisded Jézuskát mi is áldjuk, 
  Mind a hív pásztorok magasztaljuk. 
 

 
Dicsőség mennyben az Istennek! 
Dicsőség mennyben az Istennek! 
Az angyali seregek, vígan így énekelnek: 
Dicsőség, dicsőség Istennek! 
 
Békesség földön az embernek! 
Békesség földön az embernek! 
Kit az igaz szeretet a kis Jézushoz vezet, 
Békesség, békesség embernek! 
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Ezüstfenyő szép sudár 
 

 Három fenyőfa állt egy dombtetőn. A legnagyobbik fa szép és egyenes volt, erős, messze 
nyúló ágai voltak. A kisebbik fenyő nem volt olyan terebélyes, de napról-napra fejlődött és 
növekedett. A harmadik fenyő azonban igazán nagyon kicsi volt, vékonytörzsű és egészen 
alacsony. 
- Bárcsak olyan nagy és erős lennék, mint a Legnagyobb Fenyő! – sóhajtotta. 
 Nagyon hideg volt ebben az esztendőben. A földet belepte a hó. Karácsony közeledett.  
- Bárcsak eljönne értem az Angyalka, és elvinne karácsonyfának! – sóhajtotta a Legnagyobb 
Fenyő. 
- Bárcsak engem vinne! – mondta a Kisebbik Fenyő. 
- Bárcsak engem választana! – kívánta a Harmadik Fácska. 
Egy napon fázós kismadár jött szökdécselve feléjük. Megsérült a szárnya, s ezért nem tudott 
repülni. 
- Kérlek, Legnagyobb Fenyő, itt maradhatnék az ágaid között? – szólította meg félénken a  
kismadár a fát. 
- Nem lehet – mondta a Legnagyobb Fenyő. – Nem dajkálhatok madarakat az ágaim között, mert 
éppen karácsonyfának készülök. 
- Pedig úgy fázom – panaszolta a kismadár. A Legnagyobb Fenyő azonban nem is válaszolt. Így 
hát a törött szárnyú kismadár odébb ugrált a Kisebbik Fenyőhöz. 
- Kedves Kisebbik Fenyő, megengednéd, hogy itt maradjak az ágaid között? – kérdezte. 
- Nem! – felelte a Kisebbik Fenyő. – Nem ringathatok semmiféle madarat az ágaim között, mert 
hátha éppen most vinne el valaki karácsonyfának. 
Ekkor a szegény didergő kismadár továbbugrált a Harmadik Fácskához. 
- Drága kicsi fenyő, itt maradhatnék az ágaid között? – kérdezte. 
- Hogyne maradhatnál, kismadár! – Bújj csak egészen hozzám. Majd megmelegítlek, amennyire 
csak telik tőlem.  
A kismadár felugrott a Harmadik Fácska ágai közé, és ott nyomban el is aludt. Hosszú idő múlva 
a Harmadik Fácska édes, halk csengettyűszót hallott. A hangok egyre közeledtek, már egészen 
ott hallatszottak a dombon. Elhagyták a Legnagyobb Fenyőt, elhaladtak a Kisebbik Fenyő előtt is, 
de amikor a Harmadik Fácska elé értek, elhallgattak. Mind a három fácska látta az apró 
csengettyűket. Az angyalkák hozták magukkal. 
- Angyalka vagyok. Karácsonyfát keresek egy nagyon kedves kicsi gyerek számára.  
- Vigyél engem! – kiáltotta a Legnagyobb Fenyő. - Engem vígy! – ágaskodott a Kisebbik. 
A Harmadik Fácska azonban meg sem szólalt. 
- Te nem szeretnél eljönni? – kérdezte Tőle az angyalka. 
- Dehogynem! Nagyon szeretnék – felelte a Harmadik Fácska. – De hát itt kell maradnom, hogy 
vigyázzak erre a beteg kismadárra. Éppen aludt. 
- Kicsi Fa – mondta az angyalka-, te vagy a legszebb fácska a világon! Téged viszlek magammal. –
Azzal gyöngéden kiemelte őt a földből, olyan óvatosan, hogy az ágai közt megbúvó kismadár fel 
sem ébredt. Aztán szárnyai alá kapta a csöpp fenyőt a madárkával együtt és ezüst 
csengettyűszóval tovasuhant velük…  

(B. Radó Lili: Három fenyőfa)   
************************************************************************************** 

 
 

 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, Szigecsánné Freund Teréz, Orbán Melinda, Kovács Tamás 
Békés, boldog, szép  karácsonyt, jó pihenést kívánunk nektek az ünnepekre! 

Kendeh Gusztáv igazgató és a tantestület

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

mailto:jpztapolca@freemail.hu
http://jpztapolca.fw.hu
http://www.pdffactory.com


 

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

http://www.pdffactory.com

