
3. Földön már új napvilág van. 
   „Dicsıség a magasságban!” 
   Angyal néki azt kiáltja, 
   Néma csillag ıt imádja. 
 
4. Mi is immár angyalokkal, 
   Tiszta szívő pásztorokkal 
   Jászlad elıtt áldunk téged. 
   Ó, adj nekünk békességet! 
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Ünnepi kiadvány 

 

Kedves Gyerekek! 
 

Kendeh Gusztáv, iskolánk igazgatója – közismert 
nevén Igazgató bácsi vagy Guszti bácsi – aki több 
mint húsz éven át vezette iskolánkat, 
szeptembertıl nyugdíjba vonult. Vele ezután már 
sokkal ritkábban fogunk találkozni. Megérdemelt 
pihenéséhez jó egészséget, családjával, unokáival 
közösen eltöltött hosszú éveket kívánunk.  
Zeneiskolánk új vezetıje Péni Béla tanár úr lett, akit a 

fúvószenekar karnagyaként már nagyon sokan 
megismertek városunkban és azon kívül is.  
„Béla bá” 1981-tıl tanít iskolánkban, 1983 óta 
vezeti a kitőnı eredményeket elért és a nekünk – 
hallgatóknak – oly sok örömöt szerzı fúvószenekart. 
Megválasztásához szeretettel gratulálunk, az 
iskolavezetéshez sok erıt kívánunk!     

İri Jenı igazgatóhelyettes 
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Fekete István: Betlehem 
 

A konyhában ültünk a földön, és a tőzhely meleg fénye kiugrott néha, meg-megsimogatván 
arcunkat. Hallgattunk, de magunkban megvallottuk, hogy a mő tökéletes, és nem is vettük le a 
szemünket róla. Tornya volt, ajtaja volt, faablakai voltak, ahol be lehetett tekinteni (egy 
krajcárért!), és ha bent meggyújtottuk a kis gyertyát, kivilágosodott az egész épület valami 
boldog, meleg világossággal, mint a szívünk abban az idıben. 
Egyszóval: Betlehem volt. 
A Szent Család kicsit oldalt állt, elıtérben a jászollal s a jászolban Jézuskával, aki mosolygott, és 
kövér kis kezét ökölbe szorította, ámbár, mi akkor még nem gondoltunk arra, hogy ha ez a kéz 
egyszer kinyílik, mekkora ragyogás árad belıle a világra. 
Ennél sokkal nagyobb gondjaink voltak.  
Elsısorban az, hogy Jézuska mezítelen maradjon-e, vagy takarjuk be. 
- Megfázik! – mondta Bence Gábris, aki érzékeny lelkő fiú volt. 
- Buta vagy – szólt Andók Pista -, aki Isten, az nem fázik. 
- A biblia azt mondja – szólalt meg végül Peszelka Péter, aki papnak készült -, hogy „édesanyja 
pólyába takarta és jászolba fektette…” 
Ez döntött. A pólya természetesen nem lehetett akármilyen anyagból, ezért selyembıl lett, a 
selyem pedig anyám télikabátja bélésébıl lett. 
Másodsorban ott volt még a szamárkérdés. 
Két szamarunk is volt ugyanis. 
Peszka Péterre néztünk, aki csizmája orrát vakargatta piszkos kis körmével és lesütvén a szemét 
erısen gondolkodott, de aztán kivilágosodott értelmes, fanyar arca:  
- Az nincs a bibliában, hogy hány szamár volt. Több pásztor volt, hát szamár egy se volt… 
Subák, láncosbotok, bajuszok és szakállak, kucsmák és a tornyos angyalsüveg már készen voltak, 
így semmi akadálya nem volt annak a lelkes izgalomnak, amely másnap a faluvégén abban a 
felkiáltásban érte el tetıfokát, hogy: - Szabad-e betlehemet köszönteni? 
És hulltak a krajcárok… Péter perselyébe, amely mind súlyosabban zörgött – mi tagadás – ébren 
tartva, sıt fokozva elhivatottságunk érzését. Berta Jancsi ugyan apja szırtarisznyáját is 
nyakába akasztotta, hogyha valahol – netán – ennivalót is adnának, de inkább Pétert toltuk elıre, 
zörgı perselyével figyelmeztetve a háziakat, hogy készpénzadományokra rendezkedtünk be.  
Na, a büntetés aztán nem is maradt el. A betlehemi csillag ragyogása mellett nem vettük észre a 
pénz ördögének sátánpofáját, és szenteste – Berta Jancsi pokoli indítványára – elindultunk a 
szomszéd faluba, most már kizárólag azzal a céllal, hogy a persely tartalmát a végsıkig fokozzuk. 
Csendes, borús, mégis kemény alkonyat volt. A hó nem olvadt, a jegenyék felett és a völgyek 
hajlásaiban fenyegetıen kék volt a köd. Azután Király bácsival találkoztunk, a kanász-számadóval. 
- Hová mentek, gyerekek? – Csak ide a szomszédba…  
Az öreg felnézett az égre…  - Hát én nem mondok semmit, de iparkodjatok, mert ujjan idı gyün, 
hogy megemlegetitek… 
- Sietünk, Károly bácsi. 
Igazán siettünk volna, de úgy megbámulták takaros betlehemünket, úgy tartóztattak bennünket, 
etettek, itattak (ne mondják a szomszéd faluban, hogy nem látják szívesen gyerekeiket) és fıleg 
úgy tömték a perselyt, hogy se láttunk, se hallottunk. 
Pedig közben feltámadt a szél, lenyomta a felhıket és szitálni kezdte a havat a fekete 
éjszakába. Ezt azonban a házak között alig lehetett érezni, de amikor kiértünk a szabad 
mezıkre, belénk mart, és engem, aki a betlehemet vittem, majd belelökött a patakba. 
- Egyenest! – vezényelt Jancsi, aki nagy lókötı volt, de szíve a helyén – ha a nyárfás utat elértük, 
nincs semmi baj. 
- Nem kellene visszafordulni? 
- Nem! – üvöltött Jancsi – engem agyonvernek, ha nem leszek ott az éjféli misén. 
Az idı és a tér elveszett. A nagy subákat majd a földrenyomta a szél, a hó vágott, mint a jeges 
vesszı, és reszketve izzadtunk, ijedt kis erınk utolsó megfeszítésével. 
Vánszorogtunk. A kis betlehem oldalát már feltépte a szél és kísértetiesen csapkodta a papírt, 
miközben a toronyban a kis bádogcsengı néha megkondult, mint a lélekharang. Nem tudtuk, hol 
vagyunk, és szívünk körül halálos hidegen bujkált a félelem. 
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- Megfagyunk – mondta valaki, mire Bence Gábris leroskadt a hóra, és sírni kezdett, de sírását 
elkapkodta a sikoltó szél. 
- És csak álltunk. Összebújtunk Gábris körül, a betlehem lecsúszott kezembıl a hóra és nem 
hittünk már semmiben, csak az elmúlás borzalmában, és már nem is voltunk. 
- Imádkozzunk! – mondta ekkor Péter, és ennek a szónak a mélységében egyszerre végtelen csend 
lett, és ebben a csendben alig hallhatóan, mégis világosan megérintett bennünket meleg 
szárnyával a távoli harangszó. 
- Harangoznak – ordított Jancsi -, most már tudom az utat. 
- Imádkozzunk – mondta Péter, és imádkoztunk.  
És az éjféli misén otthon voltunk. És azóta is, ha nagy baj van és kiesik a kezembıl a betlehem, 
azt az imát mondom és azt  a harangszót hallom még ma is. 
 

 
 
 
 
 
 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 

a Járdányi Pál Zeneiskola 

karácsonyi hangversenykarácsonyi hangversenykarácsonyi hangversenykarácsonyi hangversenyéreéreéreére    

Helye: Tamási Áron Mővelıdési Központ hangversenyterme,  

(Tapolca, Kisfaludy u. 2.) 

Ideje: 2006. december 212006. december 212006. december 212006. december 21. (csütörtök ) 17 óra17 óra17 óra17 óra 
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Versenyek Résztvevı növendékek Eredmény Korcsoport 

osztály 
Felkészítı tanár 

Nagy Veronika 
 
 

Arany I. korcs. Tihanyiné Orosz Sarolta 

Bárka Csanád 
 
 

Arany V. korcs. Tihanyiné Orosz Sarolta 

Nagy Noémi 
 
 

Ezüst II. korcs. Tihanyiné Orosz Sarolta 

 

III. Regionális 
Gitártalálkozó 

2006. november 22. 

Tapolca 
 Szıts Nikolett 

 
 

Ezüst V. korcs. Tihanyiné Orosz Sarolta 

Blahunka Annamária Arany 3. o. Román Iván 

Blahunka Adrienn Arany 5. o. Román Iván 

Gusztos Dániel Ezüst 4. o. Erdélyi Tiborné 

IX. Megyei  
Auer Lipót 

Hegedőverseny 
2006. november 29. 

Veszprém László Evelin Bronz 4. o. Román Iván 

İri Ádám Arany I. korcs. Péni Béla 

Szalai Viktor Ezüst II. korcs. Péni Béla 

Regionális 
Trombitaverseny 
2006. december 6. 

Veszprém Bagi Benjamin Bronz IV. korcs. Péni Béla 
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Negyedik alkalommal rendezte meg iskolánk a vonószenekari tábort.  
A programok szervezıje, İri Jenı igazgatóhelyettes volt, mővészeti vezetı pedig 
iskolánk tanára, Román Iván hegedőmővész. A tábor fı feladata a zenekari munka 
fejlesztése volt. Filipe Adrienne csellótanár és Román Iván tanár úr 
szeretetteljességével és humorával belopta magát a gyerekek szívébe, így nem csoda, 
hogy családias hangulat alakult ki a 
táborban. A délelıttök és a délutánok 
próbákkal teltek a badacsonytomaji 
katolikus templomban. A jól 
összekovácsolódott társaság  új 
tagjai is megérezhették az 
együttzenélés örömét, de 
természetesen a kikapcsolódásra, a 
strandolásra is maradt idı.  

A búcsúesten  szokás szerint záróhangversenyt adott a zenekar.  
 

HONLAPAJÁNLÓ!  Nézz meg bennünket az Interneten!!! 
 

 

Naprakész információkat találsz 
iskolánk megújult honlapján.  

 

Képek, cikkek, hangfelvételek, 
rendezvények, versenyek… 

 

Zeneiskola elérhetısége: 
www. jardanyi-tapolca.sulinet.hu 

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

    Fúvószenekarunk elérhetısége:                   
            http://tif.extra.hu 

      EszTam ütıegyüttes elérhetısége: 
               http://esztam.fw.hu/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
A Járdányi Pál Zeneiskola diáklapja 

Járdányi Pál Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
8300 Tapolca, Deák F. u. 16. Tel.: 06-87/ 510 190; Fax: 510 192 

e-mail: jpztapolca@freemail.hu  Honlap: http://www.jardanyi-tapolca.sulinet.hu 

Felelıs kiadó: Péni Béla igazgató 

Szerkesztı: Németh Lászlóné 

Közremőködık: İri Jenı igh.; Tihanyiné Orosz Sarolta 

Békés, boldog, szép karácsonyt, jó pihenést kívánunk nektek az ünnepekre! 
Péni Béla igazgató és a tantestület. 


