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Karácsony

Jól ismerjük
a szép történetet

2000 éve már
Jézus megszületett

Akkor csak jászol
Volt a nyugvóhelye.
Szülessen meg most
Az emberek szívébe!

Harag és gyûlölet helyett
hozzon bocsánatot.

Felnõttnek, gyermeknek
A legszebb ajándékot

Karácsony estéjén
Én is megfogadom:

Szüleimet többé
Sohasem bosszantom.

Szabó Levente 4.zSzijártó Tamara 8.z
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Egyetlen dolgom e földön a szeretet. Victor Hugo
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Közérdekû

Dec. 20. (szombat) Szünet elõtti utolsó
tanítási nap
IV. adventi gyertyagyújtás

Alsós karácsonyi ünnepség
Karácsonyi hangverseny

Jan. 5. (hétfõ)           Szünet utáni elsõ
tanítási nap, fogadó óra

Jan. 6. (kedd)           Pályaválasztási szülõi 
értekezlet

Jan. 9. (péntek)       Napközis kalendárium nap
Jan. 10. (szombat) Csütörtöki órarend

szerinti tanítás

Jan. 16.  (péntek) Az elsõ félév
utolsó tanítási napja

Jan. 19.  (hétfõ) A második félév
elsõ tanítási napja

Jan.  22.  (csütörtök) Megemlékezés
a magyar kultúra napjáról

Jan.  23.  (péntek) A félévi értesítõk kiosztása
Feb.  2.   (hétfõ) Szülõi értekezlet

alsós 17 óra
Feb.  3.   (kedd) Szülõi értekezlet

felsõs 17 óra

ALABÁRDOS rendezvénynaptár

Szeretettell meghívjukk Öntt 

Karácsonyii hangversenyünkree 
aa tapolcaii 

Nagyboldogasszonyy Rómaii Katolikuss Templombaa 
2008.. decemberr 20-ánn 177 órára.. 

A Tapolcai Általános Iskola 
Bárdos Lajos Intézményegysége tantestülete és tanulói 

„Legyen ma templom minden ember szíve, 
Melyben a lélek szárnyat bontogat!” 

Móra László 



Csak szeretve tanulunk meg szeretni. Doris Murdock 3

ALABÁRDOSHírek

November 21-én került megrendezésre Keszt-
helyen a Newton-kupa. A már hagyománnyá vált
versenyt a Vajda János Gimnázium bonyolítja le
minden évben. Egy iskola csapata három fõbõl áll:
egy fizikás, egy informatikás és egy matekos. A mi
iskolánkat fizikából Nárai Balázs, matematikából
Szabó Csaba, informatikából pedig Bodor Katinka
képviselte. A színvonalas versenyen a feladatok
megoldására 2 óra volt biztosítva. Ezt követte Beke
László elõadása, aki érdekes kísérleteket mutatott
be az érdeklõdõknek. Többek között a folyékony
nitrogén érdekességeit osztotta meg velünk. Ezután
jött a nap legfontosabb és egyben a legizgalmasabb
része is: az eredményhirdetés. Itt hosszasan
taglalták a feladatok megoldásának százalékos
értékelését. Iskolánkból Szabó Csaba érte el a
legjobb helyezést, a negyedik helyet szerezte meg.
Köszönjük a felkészítést tanárainknak: Krachun
Évának, László Andrásnak és Gál Attilának.  

Bodor Katinka 8.z

Newton-kupa

Az ifjúsági hangversenybérletnek köszönhetõen
újra ,,fülkápráztató élményben" volt részünk.

A Tamási Áron Mûvelõdési Központban a Gyõri
Ütõegyüttes kalauzolt el minket az ütõhangszerek
világába. Más és más stílusárnyalatokkal ismertet-
ték meg velünk a különbözõ dobzenéket. Elõször
egy Brazil utcai dobzenét hallhatunk, majd Nyugat-
Afrikába kalandoztunk el.

Ezután következett egy kis Utcai Blues, és egy
csodálatos görög népzenei feldolgozás.

Végül egy káprázatos Japán dobzenét adtak elõ a
mûvészek. Csodálatos élmény volt az-az 1 óra, amit
ott töltöttünk. Fülöp Dorottya 7.z

Hangversenyen voltunk

Advent szó jelentése eljövetel a latin " Adventus
Domini" kifejezésbõl származik, ami az ,,Úr
eljövetelét" jelenti.

Minden gyertya szimbolizál egy-egy fogalmat.
1. gyertya; Ádám és Éva, akiknek elsõként ígérte

meg Isten a megváltást (hit)
2. gyertya; Zsidó nép, akiknek megígérte, hogy

közülük származik a Messiás (remény)
3. gyertya; Keresztelõ Szent János, aki hirdette

Jézus eljövetelét, és készítette az utat az emberek
szívéhez (szeretet)

4. gyertya; Szûz Mária, aki megszülte a Fiút
(öröm, rózsaszín gyertya) Fülöp Dorottya 7.z

Adventi gyertyagyújtás

Az elsõ és második osztályosok immár hagy-
ományos színházlátogatáson voltak a közelmúltban
a Tamási Áron Mûvelõdési Központban ahol a
pápai Pegazus Színház magas színvonalú jó hangu-
latú elõadását nézhették meg. A képen látható rajz
is ekkor készült.

Balambér avagy minden kedden élni jó, volt a
darab címe, de mi bizton állíthatjuk , hogy nem
csak kedden  hanem a hét többi napján is jó élni,
mert remélhetõleg  mindig lesznek olyan felnõttek
akiknek a legfontosabb a gyermekek mosolya. 

Varjas Gabriella tanítónõ

Színházlátogatás

Mészáros Dóra 2.z



Iskolánkban járt a MikulásALABÁRDOS

Szeretni és szeretve lenni olyan, mintha kétfelõl sütne ránk a nap. David Viscott4

Egy hideg téli reggelen 
megérkezett iskolánkba a Mikulás 
és az  kis csapata. 

Megittak gyorsan egy kávét, hogy 
kicsit felébredjenek, ettek egy 
szendvicset, és munkához láttak. 

A krampuszok már a sorakozónál 
kinézték maguknak a rossz gyerekeket. 

A Mikulás nem jött üres 
kézzel. De nem csak 
osztogatta az ajándékokat… 

…hanem  maga is kapott! 

Mindenki csendben figyelte, mit mond nekik. Még a 
krampuszok is abbahagyták egymás piszkálását. 

Furulyaszóval várták a 
Mikulást. 

Édességekkel teli csomagokkal 
ajándékozta meg a jó gyerekeket.  

Iskolánkban 
járt a 

Mikulás! 

Minden osztályban nagy szeretettel 
fogadták. 

A krampuszokról mindenki úgy hiszi, hogy a Mikulás azért 
viszi magával ket, hogy megbüntessék a rossz gyerekeket. 
Ezen a napon azonban megmutatták másik arcukat is… 

…ajándékot adtak a gyerekeknek. 



Felejtened kell ahhoz, hogy ismét szeretni tudj! Henri Charriére 5

ALABÁRDOSIskolánkban járt a Mikulás

Ölükbe ültették a jó gyerekeket.  

Felh tlen jókedvükben 
táncra is perdültek.  

De azért teljesen nem tudtak kibújni 
a b rükb l, s mikor nem figyeltek 
rájuk, hajba kaptak. 

A Mikulás nemcsak a jó gyerekeket 
jutalmazza meg, hanem a feln tteket 
is. Így történt, hogy  és a 
krampuszkák meglátogatták az 
igazgató urat.  

Belestek Attila bácsihoz is. 

Még a tanáriba is beugrottak 
néhány percre, ahol 
találkoztak Anna nénivel is. 

Összefutottak Noémi nénivel és 
Lajos bácsival. 

Meg sem álltak a titkárságig, ahol 
megköszönték Éva néninek az 
egész éves kemény munkát.  

Ha hiszitek, ha nem, még az 
ötödikesek órájára is 
ellátogatott a kis csapat, hogy 
a Mikulás személyesen is 
találkozzon Margit nénivel, 
akir l már olyan sok jót 
hallott a krampuszoktól. 

A krampuszkák nagyon 
elfáradtak, megéheztek, 
megszomjaztak, és addig 
nyaggatták a Mikulást, míg az be 
nem ment velük az ebédl be 
falatozni. 

Hálásak voltak a finom ebédért, 
majd visszarepültek messze 
északra. 

Erika néni csodás éneke hallatán táncra 
perdült a Mikulás. 

Kovács Alexandra 
8.z 



Szeretetben született. Szeretetre született. Stuart és Linda MacFarlane
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Kedves Szülök, Tanárok és Diákok!
Iskolánk életében változások történtek ebben a tanévben. Így a SZM választmány is átalakult.
A múlt tanév végén elköszöntünk az elnöktõl és egy elnökségi tagunktól - Illés Gábor és Szabóné Takács Mária -

akiknek ezúton is szeretnénk megköszönni önfeláldozó munkájukat.
SZM választmányunk új elnököt választott Kekk  Sándorné (5.z.) és új elnökségi tagot Kissné Kolláth Gabriella

(1.z.) személyében.
A Tapolcai Általános Iskola közös választmányt is alakított az iskolák  tanulói létszáma arányában. A Bárdos Lajos

Intézményegysége 4 fõvel képviselteti magát. Küldöttek:   
Kekk Sándorné, Kissné Kolláth Gabriella, Nesicné Ács Judit, Somogyi Barna.
A közös választmány elnöke Somogyi Zsolt lett.
Bárdos Lajos Intézményegység új vezetõjével - Gál Attila tanár úrral - jó kapcsolatot alakítottunk ki. Így a

tanárokkal való együttmûködés továbbra is zökkenõmentes marad.
Az SZM  igyekszik az eddigi hagyományoknak megfelelõen dolgozni.
Megkezdett munkáinkat, eddigi vállalásainkat továbbra is teljesítjük. Az iskola életét szeretnénk színesíteni és

amennyiben lehet segíteni  vállalt feladatokkal és szûkös anyagiakkal. Nemcsak a fenntartónak szûk a pénztárcája a
családoké is. Ezért inkább társadalmi munkák szervezésével, támogatók felkutatásával igyekszünk segíteni.

Támogatjuk a Bárdos napok rendezvényeit, segítünk a gyermeknap lebonyolításában és megszervezzük az egyetlen
bevételi forrást  jelentõ "SZM bál"-t.  Itt is megragadjuk az alkalmat, hogy elmondjuk, minél többen vagyunk, annál
több a bevétel, melyet gyermekeinkre tudunk fordítani. Mindemellett még ki is kapcsolódhatunk, felszabadulhatunk
egy kicsit a jó hangulatú bálban.

Az SZM bál idõpontja:
felsõs farsang 2009 február 6./péntek/, felnõtt farsang február 7./szombat/ Mindenkit szeretettel várunk! 
E lap hasábjain kérjük szülõtársainkat, hogy adják  segítségüket munkánkhoz.
Elérhetõségünk:  bvszmbardos@freemail.hu
Várunk javaslatokat, ötleteket, kritikát, mindent ami segítheti munkánkat.
Mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk! SZM vezetõség

Változás az szülõi munkaközösségben!

Gesztenyeünnep Velemben
Tudjátok-e, hogy mirõl híres Velem községe? Nos, iskolánkban is

hallhattatok róla, hiszen mindig itt került megrendezésre a kézmûves
tábor.

Ez az Alpok lábainál megbújó kis falu Kõszegtõl 7 km-re van. Égha-
jlata rendkívül kedvezõ a Kõszegi - hegység legjellegzetesebb
növényének , a gesztenyének. Régebben vasúti vagonokban Pestre is
szállították,  olyan sok termett. Ezt mesélték az ott élõ idõs emberek.
Az idén 14. alkalommal rendezték meg a  kétnapos Gesztenyefesztivált
amelyen természetesen mi is részt vettünk. A falu teljes hosszában
szinte minden kapualjban sütötték a finom gesztenyét, melynek illata
elvarázsolt mindenkit. Elsõként mindenki ezt kóstolta meg. A
gesztenyesütésnek is megvan a maga fortélya : bükkfaparázson, hosszú
nyelû, alul lyukacsos serpenyõben sütik, idõnként rázogatva, dobálva.
Az enyhén füstös íz teszi különlegessé. Mint egy mesebeli lakodalom-

ban itt is volt minden, ami szem-szájnak ingere : pirosra sült malacok, csirkék, sült kolbász,  forralt bor, must, lángos,
langalló, mézeskalács, kürtõs kalács, házi rétes, gesztenyés sütemények, mézek, borok, pálinkák.  Étlen, szomjan senki
sem maradt. Míg a felnõttek inkább a borokkal és a pálinkákkal kötöttek szorosabb ismeretséget, mi addig az
ugrálóvárban és a csúszdán játszottunk és nézelõdtünk. Az idén sok színes program is volt : kosárfonás, fafaragás,
kerámiázás, bõrözés, mézeskalács-készítés, vagyis igazi népi mesterségek bemutatása. Rendeztek az idén  gesztenyés
sütemény készítõ versenyt  és gombaszedõ túrát is. Szerencsére az idõjárás is kegyes volt hozzánk. A reggeli köd után
gyönyörû napsütésben volt részünk. Vacsorára kemencében sült csülköt  és gesztenyés buktát ettünk.

Külföldi barátaink elõször voltak ezen az ünnepen, de nagyon tetszett nekik a színes emberforgatag, és ez az igazi
népi fesztivál. Még most is emlegetik  Kastenenfest -et. Ez jelenti németül a Gesztenyeünnepet. Tóth Dóra 5. z



A szeretet nem érzés, hanem egy bizonyos viselkedésmód. Gary Chapman 7

Rímfaragók ALABÁRDOS

A Bárdos napokra meghirdetett versírópályázat díjnyertes alkotásai

I. Õri Veronika - Bárdos Lajos Intézményegység

Mátyást a trónra

Tél volt.
Ajkukon megfagyott a pára,

De lelkükben lobogva mentek a fagyos Dunára.
Hangjuk olyan volt, mint a sasnak vijjogása,

Rég hallott ily szózatot a vén Budavára.

Mátyást a trónra! - zúgta a tömeg,
Visszahozza Õ nagy dicsõségedet.

Magyar hon, kit eddig húztak, téptek,
Trónbitorló barbár népek.

Mátyást a trónra! s igazság lészen,
Kiáltja ezer szív télen,

Egy téli éjen,
A Dunán,
A jégen.

Õri Veronika
6.z

II. Debreceni Sára Borbála -
Batsányi János Tagintézmény

Mátyás király az igazságos

Mátyás királynak ajtaja,
Nincsen soha az csukva.

Szegény embernek panasza
Mindig bejöhet rajta.

Ha a nagyúr sanyargatja,
Jöjjön csak a panasza.

Mátyás királyunk már várja,
Rögtön mehet hozzája.

Ha a király panaszra kap,
Soha meg nem nyugodhat.

Míg a panaszt meg nem oldja,
Ez lesz az örökös gondja.

Ha a panaszt megoldotta,
Lesz gondja a másikra.

Minden ember számít rája,
Õ az ország királya.

Debreceni Sára Borbála
5.a

III. Sásdi István - Bárdos Lajos Intézményegység

Mátyás király serege

Mátyás király hatalmas serege,
A nagy fekete sereg.

Ama nagy sereg feketéll-e?
Igenis, mivel ruházata fekete.

Harcosa Kinizsi s a többi.
E legendás sereget sok történet övezi.

Ha e sok történetet leírnám,
Elkopna a ceruzám.

Sásdi István
5.z



A szeretet nem kíván semmit. Ami kíván valamit, az a vágy. Feldmár András8

RiportALABÁRDOS

Számomra nagy megtiszteltetés, hogy több mint egy éve együtt játszhatok a veszprémi Petõfi
Színházban Magyarország egyik leghíresebb színészével.

- A gyerekkoráról szeretnék kérdezni. Milyen gyerek volt, csinált-e nagyobb csibészségeket?
- Ajaj! Azt mondják a falumban, hogy én nagyon rossz gyerek voltam. De én nem így emlékszem rá.

Eleven voltam, az biztos. Azt mondta a falu kántora, nem gondolták volna, hogy ember lesz belõlem. Én
nem úgy láttam, de õk biztos így érezték meg. Én mindent ki akartam próbálni. Olyan voltam, mint az
akkori rajzfilmben, hogy mindent tudni akarok. Minden csibészséget kipróbáltam, vagy ha nem is mindent,
de sokat. Hamar akartam felnõtt lenni, és ez nem helyes. A gyereknek sokáig kell gyereknek lenni, de talán
ez is hozzátartozik a gyereki élethez.

- Milyen iskolákat végzett, és milyen tanuló volt?
- Az általános iskolát Hegykõn végeztem el. Jó tanuló voltam. Szüleim pedagógusok, úgyhogy muszáj

is volt jól tanulnom, mert különben baj lett volna. Az osztályunkba sok jó tanuló járt, és voltak olyan évek,
ahol tíznél is több jeles diák volt az osztályban. 

A mi falunkban szégyen volt, ha valaki rosszul tanult. Nem az volt a dicsõség, ha valaki kerüli az iskolát.
Szerettem is iskolába járni a közösség miatt. Az általános iskola elvégzése után a soproni Széchenyi István
Gimnáziumba kerültem. Majd Székesfehérváron kezdtem el tanulni általános mûszerésznek és
számítástechnikusnak. Közben bevonultam katonának, és beadtam a Színmûvészeti Fõiskolára a felvéte-
limet, ahova fölvettek. Idõközben elvégeztem egy 2 éves amatõr rendezõi iskolát is.

- Miért választotta a színészi hivatást?
- Szép szó ez! Szeretném, hogy hivatás legyen. Mindent lehet csinálni "szakiként" is, de lehet hivatásként

is. Azt mondta Hegedûs Géza bácsi, hogy aki mûvész szeretne lenni önök közül, az olvasson el két
könyvet. Aki nem csak szaki és mesterszaki akar lenni, az
olvasson el két könyvet. Az egyik a Biblia, a másik
Arisztotelész politikája. A Biblia a szívnek való, Arisztotelész
politikája az agynak. A Biblia a morál és bölcselet,
Arisztotelész politikája a mit, miért, hogyan hármas egység.
És ha ezt a kettõt elolvasta és összeérlelte, akkor talán har-
monikusan tudja követni a morálra, az Isteni morálra épülõ
helyes cselekedetet. Egyetemes cselekedetet, és akkor talán
mûvész lehet ez a szív és az agy harmónia. Ez a mûvészi
állapot. Ez lehet valaki színészként, lehet orvosként, föld-
mûvesként, munkásként, vállalkozóként. Bármiként lehet
valaki csak szaki és mûvész. Erre int József Attila is minket
Thomas Mann üdvözlése "Az igazat mondd, ne csak a
valódit". Tehát az igazság, az fölötte áll a valóságnak. Az
igazság az a mûvészi végcél. Ha a mû az igazságra irányul,
akkor az mûvészet, ha nem akkor csak profán, valós cse-
lekedet az még nem mûvészet.

- A színházi és filmszerepeirõl szeretnék kérdezni.
Mennyire voltak ezek sikeresek? 

-  Ezt nem nekem kell eldönteni. Ezt mindig a közönség
dönti el. Persze az ember ezt érzi, hogy ez így sikerült, az úgy
sikerült, és ez kevésbé. A siker is bizonyára fontos, mert
valamifajta visszajelzés. De ennél fontosabb, hogy az ember
amit csinál, azt örömmel csinálja. Lássa annak olyan fokú

Beszélgetés Eperjes Károllyal, a nemzet színészével

Széchenyi István szerepében
a Hídember c. filmben



Ahol szeretetünk lakozik, ott éli életét a lélek. Akhilleusz Tatiosz 9

a nemzet színészével ALABÁRDOS

sikerét, hogy az embereknek ez tetszik, örömükre válik. Úgy érzik, akár színházba, akár moziba vannak,
amit láttak, az nem hétköznapi, tehát ünnepi. Tehát ha ünnepet tud az ember teremteni a cselekedeteivel,
az a legnagyobb siker. Aztán hogy az ember kap ilyen - olyan díjakat, persze jólesik az is az embernek. De
az lehet rossz is, mert az embert félreviheti, mert elbízza magát, hogy én már ilyen díjas vagyok, olyan
díjas vagyok. És akkor félre tud menni. De nem szabad annak akkora jelentõséget tulajdonítani. Sokkal
fontosabb a harmonikus kapcsolat a kollégákkal és a
nézõközönséggel. Az az igazi jó állapot a színésznek.

- Mit üzen a Tapolcai Általános Iskola diák-
jainak?

- Azt tudom mondani nekik, mint a kötelezõ olvas-
mányok, "Légy jó mindhalálig"! Jók legyenek!
Mindig a jót kell követni. Ami az Istennek jó, az más-
nak is jó. Nemcsak a magam jóságát, a magamnak
való örömet, az öntörvényûséget kell keresni, hanem
az Isten törvényi létet. Fiatal korban ez nehéz, de
ilyenkor a legfontosabb. Tehát az a lényeg, amit az a
gyönyörû könyv is sugall: "Légy jó mindhalálig". És
akkor az ember, igyekszik az igazság, a jóság és a
szépség hármas ösvényén haladni. Központban a
jósággal. Akkor a cselekedeteinek - akár nehéz, akár
tragikus, akár vidám vagy komikus kifejlete is van -
ezt könnyebben tudja elviselni az ember, mert néha a
sikert nehezebb elviselni, mint a kudarcot. Úgyhogy
fel a fejjel! Legyetek jók mindhalálig! 

Õri Ádám 7.z

Amint a fénykép is mutatja, a mûvész úrnak is tetszik az Alabárdos újság

Bendegúz /Õri Ádám/ és a bakter



Kiben szeretet vagyon, abban Isten vagyon, mert õ a szeretet. Lev Tolsztoj10

Új arcok a sulibanALABÁRDOS

Új arcok a suliban 2

Puha Viktória 7/a      Baranyi Gina  8/a      Berkes Tünde 6/z 

- Hol jártál eddig iskolába? 
B. T.: – Hódmez vásárhelyen, a Liszt Ferenc Ének – Zenei Általános Iskolába. Szerettem oda 
járni, de az osztályközösség nem volt olyan jó, mint itt. 
P. V. – Kapolcson, a M vészetek Völgye Közös Fenntartású Általános Iskolába jártam. Jól 
éreztem ott magam. Összetartó osztály voltunk 
B. G.: – A Monostorapáti M vészetek Völgye Közös Fenntartású Általános Iskolába jártam. 
Ott jó és rossz élmények egyaránt értek engem. 
- Hogyan fogadtak az új osztálytársaid? 
B. T. – Gyorsan befogadtak maguk közé. Már most is nagyon sok barátn m van. Jól kijövök 
az osztálytársaimmal. 
P. V. – Kedvesek voltak velem, és segít készek.  
B. G. - Már az els  pillanattól fogva segít készek voltak, és így könny  volt beilleszkednem 
az új osztályomba. 
- Milyenek az els  benyomásaid az iskoláról? 
B. T. - Nagyon szeretem! Kedvesek a tanáraim. Jól be tudtam illeszkedni az iskolában. 
P. V. - Barátságos mindenki és jól érzem magam. Az iskola is tetszik. 
B. G. - Szerintem egy nagyon szép és korszer  iskolába kerültem. A tanárok kedvesek és 
segít készek. Az új osztályf nökömet nagyon kedvelem, mert mindig meghallgatja a 
problémáimat, és bizalommal fordulhatok hozzá. 

Az interjú készít je: Kovács Katalin, Horváth Réka, Polgár Lejla, Németh Viktória, 
Nagy Klaudia, Sásdi István. 

Melinda nénit tavaly
már mint napközis
tanár nénit megismer-
hették. A felsõsök
számára viszont új
pedagógusnak számít.

- Hogy érezte magát,
mikor megkezdte a
munkát az iskolában?

- A környezete nem
volt idegen számomra, hiszen több kollégám is okí-
tott engem általános éveimben. Az elsõ perctõl
fogva sok segítséget kaptam és örömmel töltött el,
hogy szinte mindenki elfogadott, munkatársaként
kezelt engem.

- Milyenek az elsõ benyomásai a 3.a osztályról?
- Úgy gondoltam, négy-öt tanóra után fárasztó a

diákoknak a koncentrálás, de összességében egy jó
képességû, tanulásra fogékony osztály. A diákok

tisztelettudóak és szeretetre méltóak. Próbájuk
hasznosan eltölteni a délutánokat. Motiválásképpen
a tanulást mindig játék követi.

- Angol nyelvet is tanít az iskolában?
- Örömmel tölt el, hogy idén lehetõségem nyílt a

délutáni foglalkozások mellett angol órákat is tar-
tani, ami természetesen egészen más élmény és
kihívás számomra. Néha nehézségekbe ütközik az
ember, de ezekbõl tanul igazán. Az alsó tagozatos
diákoknak próbálom fõként játékosan átadni a tudá-
som egy részét, míg a felsõ tagozatban fontos szem-
pontot jelent a továbbtanulás és a nyelvvizsga.

- Milyen programot tervez a szünidõre?
- A karácsonyt megelõzõ pár napot még vásárlás-

sal töltöm, majd az ünnepek alatt az idõm nagy
részét próbálom a családommal és a közeli hozzá-
tartozóimmal tölteni.

- Köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre.
- Én is köszönöm. Nagy Klaudia 5.a



A világon nem a tudomány, a szeretet mûvel csodákat. Eötvös József

Zene, zene, zene
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A Los Andinos karácsonyi m sora az iskolánkban 

M sorukban az egymást követ  dalokat egy történet fonalára f zték fel. A mesél  – felidézve 
gyermekkorát – megemlékezett arról a decemberi napról, amikor nagyapja egy piros , fából készült 
betlehemet vett el  ládájából. Miután letisztogatta, ölébe vette unokáját, és a kályhában ropogó t z 

mellett mesélni kezdett. Ebbe a történetbe ágyazódtak a dalaik. Kíséretül olyan hangszereket 
választottak, amelyek igen népszer ek voltak a paraszti zenében, többek között a b rduda, a moldvai 

koboz és kaval, és a különböz  furulyák. A zenei utazás közös énekléssel zárult, felidézve egy magyar
bölcs cske játék búcsúdalát. 

El adás közben      Nagy az érdekl dés 

Bogdán Eliza 3.z rajza a zenészekrõl

Sebõk Sára 5.z



Minden, ami karácsonyALABÁRDOS

Akiben felvillan a szeretet, elkezd többes számban gondolkodni. Müller Péter12

Fagyos szelek szárnyán, a sötét éj bársony leple alatt, titkon megérkezett
közénk a karácsony. Néma csendben jött, mégis mindenki tudta, hogy itt
van. Belesett a templom ablakán, s csak néhány virító jégvirág maradt
hírnöke ott jártának. Szertenézett a városokban, falvakban, még a
tanyákon is. Száz meg száz gyermekkacaj édesítette meg a várakozást
szentestéig, s mikor eljött a nagy nap, csillogó szemmel csodálták a
fényárban úszó szobát, a pompásan feldíszített fát, és izgatottan várták,
hogy kiderüljön: mit rejtenek az ékes dobozok. Fahéj-, és narancsillat
lengte be a helyiségeket, lobogtak a gyertyalángok, a fények táncoltak a
fakó falakon. Bódító látvány volt. De olyan is akadt, aki nem érte be
ennyivel.  Lelkében felmerült a kérdés: tényleg csak ennyi lenne? És
milyen igaza van… Te, rohanó ember, aki csak a külsõségeket látod, állj
meg és nyisd ki végre a szemed! Szippants egy mélyet a friss decemberi
levegõbõl, és engedd lelkedbe az igazi karácsonyt! Érzed már? Mindened
átjárja a szeretet, a ragaszkodás, a másokért vállalt felelõsség és a törõdés.

Ugye, milyen gyorsan eltörpülnek a fények, illatok, ajándékok? Nem marad más, csak az igazi, tiszta
értékek: család, barátok, tárgyak, amik sokat jelentenek, és amikhez úgy ragaszkodsz. Hagyd hát a hamis
illúziókat, és ha az évnek csak ezen a néhány napján mersz õszintén és nemesen szeretni, hát szeress most!
Öleld meg a szüleidet, és adj hálát az életedért! Fogd meg a testvéreid kezét, és bocsásd meg nekik, ha néha
vétettek ellened! Nézz a barátaidra és emlékezz! Vedd az öledbe a régi plüssmackódat, amit még a nagy-
itól kaptál, adj egy puszit a borzas buksijára, és ne szégyellj szeretni! Azért jöttél a világra, hogy szeress,
és hogy szeressenek téged. Ne fojtsd vissza a könnyeket, hisz ember vagy, sírj hát! Csak akkor élsz igazán,
ha hagyod, hogy a szíved mutassa az utat. És egy valamit sose felejts el: a karácsony hamar tovaszáll,
meghalnak a fények, de akiket szeretsz, mindig veled maradnak… Kovács Alexandra 8. z

A karácsonyról

Egy kis karácsonyfa történelem

Az iskola karácsonyfája

A karácsonyfa állítás nem egyidõs az ünneppel.
Réges-rég a karácsonyi asztalt virágzó Borbála-
ágakkal /december 4-én gyümölcsfaágakat met-
szettek le, vízbe tették és karácsonyra kivirágzott-
jelképezvén a télben megõrzött tavaszt, az
újjászületést/, fagyöngybõl kötött koszorúval és kis
tálkában hajtatott Luca-napi búzával /december 13-
án néhány búzaszemet tettek kis vízbe egy tálkára
és az kihajtott szép zöldre/ díszítették. Ezek a
díszek a hiedelmek szerint védelmet nyújtottak az
ártó szellemek ellen. Az elsõ fenyõfa, amelyet
cukorkákkal, süteményekkel, papírdíszekkel
díszítettek a XV. századi német földrõl ismeretes. A
legenda szerint Luther Márton a téli erdõben sétált
és gyönyörködött a csodaszép fenyõkben, annyira
megragadta a nagy vallástudóst a látvány, hogy haz-
atérve el akarta mesélni, amit látott. Aztán gondolt
egyet, inkább bevitt a szobába egy fenyõfát, csil-
logó gyertyákkal díszítette fel és írt egy verset is:

"Mennybõl jövök most hozzátok,
jó hírt mondok, jer, halljátok,
mert nagy örömöt hirdetek,
méltán ujjong ma szívetek.

A megtartó ma született,
ég-föld örül ma veletek.

Egy ártatlan kis csecsemõ,
egész világ üdve lesz õ."

Így vált a karácsonyfa az év legszebb keresztény
ünnepének jelképévé, Jézus születésnapjának, a
szeretet, a család ünnepének díszévé. Régebben a
fenyõfát mézeskalács figurákkal, piros almával,
ezüst, aranypapírba csomagolt dióval díszítették.
Ma már ezernyi dísz, szaloncukor ékesíti a XXI.
század "karácsonyi fáját", változnak az ünnepi
szokások, de a karácsonyfa jelzi és élteti az
ünnepet.  Kekk Laura 5.z



Szeretni valakit annyi, mint átvilágítani. Victor Hugo

Minden, ami karácsony
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Nem egyértelmû, honnan ered az ünnep elnevezése. A karácsony magyar nevérõl sokáig az volt a
hiedelem, hogy a latin incarnatio = megtestesülés, szóból származik. Ám a nyelvtörténeti kutatás kimutat-
ta, hogy nagy valószínûséggel a szláv kracsun = téli napforduló az alapszava és annak örömére, az azt
megelõzõ várakozásra utal. A latin neve: dies natalis Domini (az Úr születésnapja). Német neve
Weihnachten (szent éjszakák) szintén a téli napforduló ünneplését õrzi.

Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be,
boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!

A beiglit told egy kicsit félre, olvasd el az sms-t
végre, közben gondolj csupán a szépre! Ragyogjon
Rád is a szeretet fénye, melegítsen és emeljen fel az
égbe!

A hó alatt alszanak a házak, az egész világ csupa
varázslat. S mint valami tündérálom, jön el hozzánk
Szent Karácsony.

Ahogy a hópihe száll kitartott kezedre, úgy szálljon
füledbe angyalok éneke! Melengesse szívedet sok-
sok szeretet, így kívánok BOLDOG ÜNNEPEKET!

Fenyõillat van a házban, dió, mák a friss kalácsban.
Havas, téli puha álom, hóban lépeget Karácsony.

Sebesen közeleg a karácsony este, vajon a fa alatt
ajándék lesz-e? Kívánom, legyen ott minden, ami
kell, s életed útját siker kísérje el.

Hópihe-szárnyon száll az idõ, ünnepi díszben áll a
fenyõ. Készül a beigli, a sok jó falat; itt a Karácsony
a kertek alatt! 

Irigykedve néz a Húsvéti Nyúl, mert a ma esti
buliban a Jézuska az úr. Táncolnak az angyalok,
szikráznak a fények, legyen boldog ünneped és
utána jó éved! 

Békességet, boldogságot, csengõszót és gyertyalán-
got! Ajándékot, szeretetet s mindent, ami fontos
neked! Ajtód elé fehér bársonyt: Békés Boldog
Szép Karácsonyt!

Mikor kigyúlnak a fények, pajkos tündérek zenél-
nek. Huncut mosollyal egy rád kacsint s kicsi
kendõbõl csillámot hint. Így adja át üzenetem:
Kellemes Ünnepeket!

Szép karácsony alkalmából nem kívánok egyebet,
csendes lépted kísérje a szeretet. Szívedben béke,
lelkedben nyugalom: légy boldog ezen a
Karácsonyon!

Peszleg Pálma 8.z

A karácsony szó eredete

Karácsonyi SMS-ek

A szaloncukor története
A szaloncukor hagyományos magyar édesipari termék - selyem- és sztaniolpapírba csomagolt, csokoládé

bevonatos cukorka - amelyet a karácsonyfa díszítésére használnak. A szaloncukor õsét (fondantcukor) a
franciák a XIV. században kezdték el készíteni[1], tõlük német közvetítéssel a XIX. század elsõ har-
madában jött be és lett népszerû Magyarországon.

Kezdetben, a szaloncukor készítése csak kézileg történt, de a XIX, század végén megjelentek az elsõ fon-
dantkészítõ gépek, amelyeket a híres Stühmer csokoládégyár gyártott a Gerbeaud cukrászda számára.

"Jókai még szalonczukkedlinek nevezte a szaloncukrot, ugyanis a cukorka neve a német salonzuckerl
szóból ered. 1891-ben jelent meg Hegyesi József magyar-francia szakács és vállalkozó "A legújabb házi
czukrászat" címû kézikönyve, amelyben tizenhétféle szaloncukrot ír le, így pl.: szalon-ananász czukorkák,
szaloncréme-bonbonok, szalon-marasquin-czukorkák, szalonpisztácz-czukorkák.

Ma gyakorlatilag csak a magyarok aggatnak a karácsonyfára szaloncukrot, így ez a termék hungarikum-
nak tekinthetõ. Szijártó Miklós 6.z

A házi szaloncukor receptje a www.alabardos.eoldal.hu-n található.



Egyet szeretni nagyon kevés, mindenkit szeretni felületes dolog... Sören Kierkegaard

KalendáriumALABÁRDOS
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DECEMBER - KARÁCSONY HAVA - TÉLELÕ HÓ
DECEMBER 3. Borbála. Bányászok, tüzérek és várak védõszentje.

Katalinnal együtt a lányok pártfogója, andrásolónap. Ekkor teszik vízbe a "Borbála-ágat" - cseresznye-,
barack- vagy mandula gallyacskát, ami ha karácsonyig kivirágzik, akkor a leány biztos férjhez menetelre
számíthat. 
DECEMBER 6. Miklós. A gyermekeket megajándékozó Mikulás alakjának a magyarság körében kevés hagy-
ománya van, német területrõl származik.
DECEMBER 7. Ambrus. Ezen a napon a méhészek és a mézeskalácsosok ünneplik védõszentjüket.
DECEMBER 13. Luca. A Gergely-féle naptárreform elõtt az év legrövidebb napja volt.

Legszigorúbb dologtiltó nap a nõknek, mivel a gonoszjáró napon mindenhol boszorkányok leselkednek.
Ekkor kezdik készíteni a Luca-széket, amire a karácsonyi éjféli misén felállva megláthatók a boszorkányok.
Fiatal legények házról házra járva "kotyolnak" - megvarázsolják a tyúkokat, hogy jó tojók legyenek, és sok

termékenységre, bõségre utaló kívánságot mondanak.
Elterjedt szokás még a Luca-napi búzahajtatás és a Luca-kalendárium készítése (a karácsonyig tartó 12 nap-

ból a következõ év hónapjainak idõjárására következtetnek). 
DECEMBER 24. Ádám és Éva. Sok helyen böjtölnek Szenteste, ünnepi ételnek halat esznek. A karácsonyi
étkezéseket különleges szertartásokkal szabályozzák, amelyben az abrosznak is fontos szerepe van. A karác-
sonyfa állításának szokása német földrõl került hozzánk. Egyébként sok népnél visznek ezen a napon a lakás-
ba élõ növényt, örökzöldet, az állandó megújulás jelképét.
DECEMBER 25. Karácsony. Eredetileg a téli napforduló ünnepe. A kereszténység ezen a napon ünnepli Jézus
megszületését.

Legismertebb karácsonyi népszokás, a betlehemezés dramatikus formában adja elõ a Szent-család szál-
láskeresésétõl a napkeleti királyok látogatásáig a cselekményeket. A betlehemezés kerete legtöbbször profán
pásztorjáték.

Karácsony és újév között járnak házról házra a regõsök. Fiatal fiúk csapata különbözõ zajkeltõ eszközök
kíséretében õsi elemeket tartalmazó rítuséneket énekel, amelyben a samanizmus maradványai és a téli égbolt
képe helyet kap.

A legények kopott ruhában-bocskorban vannak. Szent István szolgáinak mondják magukat, a csodaszarvas-
ról énekelnek, aki égitesteket hordoz két oldalán, szarvain pedig gyúlatlanul égõ gyertyákat tart. Minden
versszak végén, mintegy varázsigeként, elhangzik a "hej regõ rejtem" refrén. Legvégén fiatal párokat regölnek
egymáshoz. 
DECEMBER 26. István. Egészség- és termésvarázsoló nap. Ekkor köszöntik ünnepélyesen az Istvánokat.
DECEMBER 27. János. Szintén híres névköszöntõ nap. A szõlõsgazdák bort szentelnek és minden hordóba
töltenek egy kicsit, hogy meg ne romoljon. Ami megmaradt, elteszik gyógyszernek és isznak "Szent János
poharából".
DECEMBER 28. Aprószentek. Egészség varázsló nap, sok helyen vesszõbõl font korbáccsal megcsapkodják
a lányokat, hogy szépek, egészségesek legyenek.
DECEMBER 29. Tamás. E nap országszerte disznótorokat tartanak. A disznó háját elteszik, hogy gyógyító írt
készítsenek belõle.
DECEMBER 31. Szilveszter. Az év legvidámabb éjszakája az elsõ évezred végén élt Szilveszter pápa ünnepe.
Az év végi mulatozást már a rómaiak is megtartották december 27-én, a híres Szatumállákon. Ezen az éjsza-

kán eltemetik az ó esztendõt és különbözõ varázslásokkal, praktikákkal igyekeznek megtudni, hogy mit hoz az
Újév. Legismertebb az ólomöntés, amikor a frissen öntött ólom formájából jósolnak: vagy a gombócfõzés,
amikor papírszeletekre férfi neveket írnak. Ezeket gombócokba dugva forró vízbe dobják, s amelyik legelõbb
a víz színére emelkedik, az lesz a neve a leány jövendõ férjének. Hegyi Bíborka Luca 6.z



Aki szeret, azt viszont is szeretik. Theodor Fontane

“Vidám” oldal ALABÁRDOS
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Skót kisfiú kérdezi apját:
- Apa, mi lesz karácsonykor a karácsonyfa alatt?
- Parketta, kisfiam.

- Kisfiam, honnan tanultad ezt a csúnya beszédet? -
kérdezi az anyja a hatéves Pistikétõl.
- A Mikulástól, anyu.
- A Mikulástól?
- Igen, mikor a sötétben felbukott egy székben a szobám-
ban.

A vasárnapi iskolában kérdezi a tanító az egyik kisfiútól:
- Pistike, hiszel az ördögben?
- Nem, ahogy a Mikulásban sem. Azt hiszem, mindkettõ
az apukám.

Két barátnõ beszélget:
- Hallom, letartóztatták a férjedet.
- Igen - válaszolja a másik. - Az idén túl korán kezdte meg
a karácsonyi bevásárlást.
- Hogyan? Hiszen már majdnem karácsony van!
- Úgy értem: mielõtt az üzlet kinyitott volna...

Mi az élet 4 szakasza? 
1. Amikor elhiszed, hogy van Mikulás. 
2. Amikor már nem hiszed el, hogy van Mikulás. 
3. Amikor te vagy a Mikulás. 
4. Amikor úgy nézel ki, mint a Mikulás.

De szép csizma! - mondta Télapó, és besöpörte a zsákjá-
ba.

- Mi történik, ha a Mikulás karambolozik?
- Szánja bánja.

- Jean, vigye vissza a boltba a nyakkendõt, amit karác-
sonyra kaptam!
- Megkérdezhetem, miért, uram?
- Mert felpróbáltam, és túl szoros.

Karácsony
Két szõke nõ beszélget.
- Képzeld, idén a karácsony pont pénteki napra esik!
- De remélem nem 13-ára...
Peszleg Pálma 8.z, Nagy Noémi 7.z, Szabó Gergely 5.z

Kifestõ



1. A karácsonyi ünnepkör ideje mettõl meddig tart?
1. András naptól vízkereszt napjáig; 2. Adventtõl január
6-ig; 3. Adventtõl újévig 
2. Mit jelent az Advent szó?
1. Istenvárást, Jézus eljövetelét jelenti; 2. Szent András
apostol ünnepét; 3. Mulatozások idejét 
3. Milyen jelzõvel emlegetik Szent Andrást?
1. Jeget hozó Szent András; 2. Disznóölõ Szent András;
3.Tollfosztó Szent András 
4. Az Advent mettõl meddig tart?
1. Karácsonytól újévig; 2. András naphoz legközelebb
esõ vasárnaptól dec. 24-ig; 3. András naptól szilveszterig 
5. Az elsõ adventi koszorút, (amely eredetileg csillár
volt) milyen anyagból készítette Hamburgban az
evangélikus szeretetszolgálat elindítója, Johann Hinrich
Wichern?
1. Kovácsoltvasból; 2. Szalmából, gallyakkal díszítve; 3.
Fából 
6. Magyarországon a XVI. századig karácsonykor
kezdõdött az újév?
1. Nem, mert mindig jan.1-je az évkezdõ nap; 2. Nem,
mert csak Angliában kezdõdött az új év a XVI. századig;
3. Igen, a XVI. századig karácsonykor kezdõdött
hazánkban az újév. 
7. A karácsonyi ünnepkörben mely napokon jósoltak
párválasztásra?
1. András, Borbála, Luca; 2. András, Miklós, János; 3.
Mikulás, Borbála Luca 
8. Szent Miklós az alábbiak közül kinek a védõszentje?
1. Ácsok; 2. Tûzoltók; 3. Gabonakereskedõk, pékek 
9. Szent Miklós kinek az ablakába adott be aranyat?

1. Három hajadonnak; 2. Szemfájós öreg néniknek; 3.
Beteg, himlõs asszonyoknak
10. Luca széke meddig készül?
1. Lassan több hónapon keresztül; 2. Luca naptól
(XII.13) - Szentestéig (XII.24.); 3. Egy hét alatt kell
elkészíteni, Luca naptól számítva 
11. Kik azok a Luca-pucák?
1. Középkori nõgyógyászok; 2. Szemfájós
boszorkányok seprûvel; 3. Fehér leples alakoskodók,
szótlan lányok kezükben tollseprûvel 
12. Mióta szokás Magyarországon a karácsonyfa állítás?
1. Õsidõtõl; 2. A 19. század vége óta; 3. A 18. század
közepétõl 
13. Vízkereszt, illetve a háromkirályok napja mikor van?
1. Aprószentek napján (XII.28-án); 2. Karácsonykor; 3.
Január 6-án 

Beküldendõ a 13 feladat megfejtése /tipposzlopa/
január 28-ig emailben, vagy az Alabárdos informá-
ciós dobozba papíron leírva!
A helyes megfejtõk között ajándékokat és egy pizzát
sorsolunk ki! /A szerkesztõség fogadó órája: minden
szerdán 1400-1530, informatika-terem./
A novemberi szám nyerteseinek a névsorát az isko-
laújság honlapján megtalálhatjátok.

Felelõs szerkesztõ: Zentai Csaba
Szerkesztõségi tagok: Peszleg Pálma; Nagy Noémi;

Gyarmati Sarolta; Sásdi István; Tóth Dóra; Hegyi Bíborka
Luca; Gondos László; Szabó Gergely; Bodor Tamás

Levente; Nárai Balázs; Kovács Katalin; Kovács
Alexandra; Horváth Réka; Õry Ádám; Nesic Regina

Weboldal: www.alabardos.eoldal.hu
Elérhetõség: alabardos@citromail.hu

Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda, Tapolca

A Tapolcai Általános
Iskola Bárdos Lajos

Intézményegységének
a diákújsága

Tapolca, Úttörõ u. 1-5.
Tel.: 87/510-242, Tel.: 87/510-243

Megjelenik havonta.
Nyilvántartási szám: 76.132/1997.

Felelõs kiadó: Bajner Imre
igazgató

Következõ lapszámunk január végén jelenik meg.
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Beküldõ szelvény
A keresztrejtvény megfejtése:

Karácsonyi totó megfejtése:

név

osztály

Karácsonyi TOTÓ

Ha helyesen töltöd ki a rejtvényt 
megfejtésül a Mikulás lakóhelyét kapod!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Finom karácsonyi süti.
2. A karácsonyt megel z  négy hét.
3. A Mikulás másik neve.
4. Az angyalok ket értesítették el ször Jézus születésér l.
5. Karácsonykor állítjuk fel a nappalinkba.
6. December 26-i szokás, amikor az emberek házról-házra
járva boldogságot és b séget kívánnak a következ  évre.
7. Jézus születési helye.
8. A Mikulás piros orrú rénszarvasa.

Peszleg Pálma 8.z


