
A Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos intézményegységének a lapja

2008. szeptember-októberXVI. évfolyam 6. szám

KÍ-

NÁ-

LÓ

Közérdekû  2. old.

Tanévkezdés 3-5. old.

Az elsõ osztályosok köszöntése 6. old.

Gólyatábor 7. old.

Emlék a nyárról 8-10. old.

Kalendárium - Köszönjük 11. old.

Egészség - Környezet 12. old.

Zene - Kultúra 13. old.

Sport 14. old.

Rejtvénysarok 15-16. old.

Cser Gréta 5.a

Tóth Vivien 5.a

Nesic Regina Nóra 5.a

Kovács Kata 5.a

Weöres Sándor: A tanév-nyitáskor
Almát, körtét, szilvát, szõlõt

hoz szeptember,
nekünk új tanévet, tudja

minden ember.
Mint az égen átcsóvázó

üstökösök,
ragyogjanak munkánk nyomán

az ötösök.
Kívánjuk a húgocskának,

öcskösöknek,
ne legyenek szükiben az

ötösöknek.
Kívánjuk tanárainknak,

hogy vödrökkel
minket nyakon önthessenek

ötösökkel.
Ha szûkölködünk megszolgált

ötösökben,
a tanév nekik se könnyû,

de nekünk sem.
Ne mint az üres jászolba

Nincses ökre,
bámuljunk a meg nem szerzett

ötösökre.
Köszöntõnkben csökönyös rím

a sok ötös,
mert szándékunk jól tanulni



Igazgató: Bajner Imre (minden nap 8.00-9.00)
Igazgatóhelyettes: Baksa Júlia (kedd 8.00-12.00,
csütörtök 12.00-16.00)
Tagintézmény-vezetõ: Gál Attila (kedd 8.00-9.30;
csütörtök 9.00-10.30)
Ifjúsági felelõs:  Krachun Éva (szerda 11.00-12.30)
Iskolai védõnõ: Szabóné Takács Mária (szerda
9.00-10.00)

Bodor Tamásné (ének, háztartástan, énekkar; elsõ
szerda 2. óra), D. Fekete József (környezetismeret,
napközi; elsõ csütörtök 3. óra), Deli Lászlóné
(magyar irodalom és nyelvtan, média; elsõ hétfõ 4.

óra), Dr. Bakné Vollmuth Noémi (3.a; tanító, gyó-
gytestnevelés; elsõ szerda 5. óra), Dr. Sipos
Ferencné (2.a; tanító; elsõ csütörtök 4. óra),
Eichingerné Sümegi Anna (3.z; tanító; elsõ
csütörötk 2. óra), Fodorné Sarmon Emília (nap-
közi; elsõ kedd 3. óra), Gál Attila (informatika; lsd.
tagintézmény vezetõje), Gombóc Melinda (angol,
napközi; elsõ hétfõ 3. óra), Gyarmati Zoltánné
(matematika, testnevelés; elsõ kedd 4. óra),
Hanzmann László (6.a; földrajz, testnevelés; elsõ
kedd 3. óra), Kanizsainé Lovász Zsuzsanna (bioló-
gia, földrajz; elsõ kedd 3. óra), Keszler József (5.z;
matematika, technika; elsõ kedd 1. óra), Keszler
Józsefné (2.z; tanító; elsõ szerda 2. óra), Kordikné
Varjas Gabriella (néptánc, napközi; elsõ péntek 4.
óra), Krachun Éva (8.a; matematika, testnevelés;
lsd. Ifjúságvédelem), Magyar Ferencné (napközi;
elsõ hétfõ 4. óra), Mészáros Tiborné (4.z; tanító;
elsõ hétfõ 2. óra), Muzsi Stark Irma Anna (német,
napközi; utolsó péntek 4. óra) Németh János
(történelem, könyvtár, hon- és népism.; elsõ szerda
1. óra), Németh Szilveszterné (7.z; angol; elsõ szer-
da 1. óra), Rédliné Kocsis Máris (6.z; német; elsõ
hétfõ 3. óra), Sellyei-Cseh Ágnes (ének, énekkar;
elsõ szerda 6. óra), Somogyiné Nemes Ilona (5.a;
matematika, kémia; elsõ péntek 1. óra), Szíjártó
Miklósné (1.a; tanító; elsõ szerda 5. óra), Szíjártóné
Lovász Gabriella (1.z; tanító, néptánc; elsõ szerda
5. óra), Szombati Ágnes (4.a; tanító, rajz; második
kedd 1. óra), Vighné Varga Odett (8.z; magyar iro-
dalom és nyelvtan, dráma; elsõ kedd 2. óra), Zentai
Csaba (7.a; történelem, társadalomismeret, etika;
elsõ hétfõ 1. óra).

Az okosnak elég egy intés, a balgát jól fejbe kell verni. Perzsa közmondás
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Közérdekû

Szept. 12. (péntek) Napközis kalendáriumnap

Szept. 22. (hétfõ) Autómentes világnap

Szept. 30-okt. 1. (kedd-szerda)

Papírgyûjtés

Okt. 6. (hétfõ) EMLÉKEZÉS AZ ARADI 

VÉRTANÚKRA

Okt. 6. (hétfõ) 17 h Fogadóóra

Okt. 10. (péntek) Napközis kalendáriumnap

Okt. 22. (szerda) Szünet elõtti utolsó 

tanítási nap,

október 23-ai ünnepély

Nov. 3. (hétfõ) A szünet utáni elsõ tanítási nap

ALABÁRDOS rendezvénynaptár

A szorgalmi idõszak elsõ tanítási napja 2008.
szeptember 1. (hétfõ), az utolsó tanítási nap pedig
2009. június 15. (hétfõ). Az elsõ félév 2009. január
16-ig tart (péntek), és január 23-ig kell a tanul-
mányi eredményekrõl szóló ismertetõt kiadni.

Az õszi szünet 2008. október 27-tõl október 31-ig
tart. A szünet elõtti utolsó tanítási nap október 22.
(szerda), a szünet utáni elsõ tanítási nap november
3. (hétfõ).A téli szünet 2008. december 22-tõl 2008.
december 31-ig tart. A szünet elõtti utolsó tanítási
nap 2008. december 20. (szombat), a szünet utáni
elsõ tanítási nap.

2009. január 5. (hétfõ). A tavaszi szünet 2009.
április 9-tõl április 14-ig tart. A szünet elõtti utolsó
tanítási nap április 8. (szerda), a szünet utáni elsõ
tanítási nap április 15. (szerda).

A 2008/2009-es tanév rendje

Fogadóórák
Intézményünk pedagógusai a fogadó órákon kívül lehetõséget biztosítanak a szülõknek arra, hogy

havonta még egy, általuk megjelölt idõpontban felkeressék õket kérdéseikkel, problémájukkal. 



Tanévkezdés

Minden embernek természete, hogy törekszik a tudásra. Arisztotelész 3
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Kedves Diákok! Megkezdõdött az új tanév, s vége a gondtalan vakációnak. Remélem, hogy mindnyája-
toknak sikerült kipihennie az elmúlt tanév fáradalmait, és annyi energiát és szép emléket raktároztatok el
magatokban e gyorsan elillanó 2 hónap alatt, hogy újult erõvel , boldogan ültök az iskolapadban. De mint
ahogy a mondás is tartja, minden jónak vége szakad s nektek, diákoknak elsõsorban az a  dolgotok, hogy
minél több ismeretet, tudást szerezzetek, hogy aztán megérdemelt lehessen a pihenés. Pár hét azért kell,
hogy visszazökkenjetek a "régi megszokott kerékvágásba". Remélem, hogy jó volt azért viszontlátni az
osztálytársaitokat, tanáraitokat, megosztani egymással az élményeiteket. Kívánok nektek jó tanulást az új
tanévben, valamint kellemes kikapcsolódást a megújult ALABÁRDOS olvasásához. Csaba bácsi

Az iskolaújság elsõ száma 17 évvel ezelõtt jelent meg. Az évek során már
sok szerkesztõje volt. Mindnyájan igyekeztek érdekes olvasnivalót adni
kezetekbe. Hogy továbbra is közkedvelt újság maradjon, a ti segítségeteket
is kérjük hozzá. Ötleteiteket, javaslataitokat, észrevételeiteket, rajzaitokat
szeretettel várja a szerkesztõség.

Terveink szerint újságunk a tanévben nyolc alkalommal fog megjelenni.
Szerkesztõség

Az átszervezés utáni elsõ közös évnyitó a Városi Rendezvénycsarnokban került megren-
dezésre. A város mintegy 1200 tanulója a Tapolcai Általános Iskola néven mûködõ, a

három korábbi önálló iskolát közösen mûködtetõ új intézmény diákjaként vett részt az
ünnepélyen. Bajner Imre igazgató és helyettesének székhelye mostantól a Bárdos

iskolában lesz.

Elkezdõdött a tanév



TanévkezdésALABÁRDOS

Ameddig létezik felelés és dolgozat, addig lesz imádság az iskolában. Ismeretlen4

Részlet Bajner Imre igazgató úr tanévnyitó beszédébõl:
Kedves Gyerekek!
Véget ért a vakáció! Gondolom ezt anélkül is tudjátok, hogy én ezt bejelenteném. Elkezdtek hullani az

elsõ falevelek, a nyaralások véget értek, megvettétek a tankönyveket. Ez már biztos jele az új tanévnek. Ne
bánkódjatok! Higgyétek el, a nyáron átélt élmények, kalandok akkor igazán értékesek, ha van valakivel
megosztani. Úgy hallottam a gyülekezõ során, ez már részben meg is történt. Bevallva, bevallatlanul mind-
nyájan várjuk az új tanévet.

Érdemes ilyenkor az elején célokat kitûzni magunk elé. Én egy tanulságos kínai történettel kívánok
ebben segíteni, amit gyerekeknek, néha felnõtteknek szoktak elmondani ebben a távoli országban.

Egy gyermek, ahelyett, hogy iskolába járt volna, az utcán játszadozott. Egyszer megpillantott egy öreg-
asszonyt, aki egy hatalmas mozsártörõt csiszolt egy kövön. Kíváncsi lett a kis lurkó, és odalépett az öreg-
asszony mellé. Egy darabig nézte, majd megkérdezte, hogy mit csinál. "Tût csiszolok, hogy legyen mivel
megvarrnom a ruhámat, ha elszakad - felelte az öregasszony. A kisfiú felnevetett: Hogyan gondolod, hogy
ebbõl a mozsártörõbõl tût csiszolsz? - kérdezte. Ma is csiszolom, holnap is, holnapután is. A mozsártörõ nap
mint nap kisebb lesz, s egy nap tû lesz belõle. A gyermek megértette a példabeszédet, remélem, hogy szá-
motokra is világos. Az elsõ pillanattól vegyétek komolyan a tanulást! Most még könnyû elkezdeni, hiszen
év elején még kevés a tananyag. Napról napra, hétrõl hétre több lesz az, amit pótolni kell annak, aki nem
folyamatosan tanul. Ehhez a nem könnyû munkához minden segítséget meg fogtok kapni nevelõitektõl. 

A hét folyamán már gólyatáborban vettetek részt, ahol megismerkedtetek a tanító nénikkel, osztálytár-
sakkal, az iskola épületével és osztálytermeitekkel. A foglalkozások során bizonyára már közös élmények-
ben is volt részetek, vannak, akik már barátokat is szereztek maguknak. 

Miért is vagytok itt? Miért kell iskolába járni? Bizonyára sokan azt válaszolnátok, hogy megtanuljunk
írni, olvasni, számolni. Így igaz. Azonban ennél talán még többrõl van szó. Engedjétek meg, hogy egy
mesével mondjam el, hogy mire is gondolok. 

Volt egyszer egy király, aki elhatározta, hogy várost fog építeni. Sokat keresgélt, mire megtalálta ehhez
az alkalmas helyet. Volt ott minden, ami kellett: egy nagy folyó, amibõl vizet lehetett venni, nagy erdõ,

Köszöntjük iskolánk új vezetõit!

Bajner Imre a Tapolcai Általános Iskola igazgatója



A legjobban fizetõ befektetés mindig a tanulásba való beruházás. Benjamin Franklin 5
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hogy legyen tûzifának való, , magas hegy amire várat lehetett építeni, és aminek a gyomrában hatalmas
aranybánya volt, és mindenfelé sok szántóföld. Hívott a király sok munkást, kõfaragót, ácsot és tetõfedõt,
mérnököt és pallért, s azok egy esztendõ leforgása alatt felhúzták a várat. Akkor a király felment a legma-
gasabb toronyba, és elcsodálkozott a város szépségén - minden szinte tökéletesre sikerült. Egyszerûen nem
tudott betelni a látvánnyal. De aztán elkezdett gondolkodni. Vajon hogyan tudta az építõmérnök, hogy hová
kell a házakat építeni? És hogyan tudták a kõfaragók ilyen szépre faragni az oszlopok tetejét? És vajon a
kubikosok hogyan tudták ilyen gyorsan kiásni a hatalmas városokat? Elmondta ezt a kancellárjának, aki
elmosolyodott és visszakérdezett: Felséged vajon honnan tudta, hogy itt lesz ennek a városnak a legjobb
helye? Ismerem a mesterségemet, mert megtanultam - mondta a király. Õk is mindannyian - felelte a kan-
cellár. Ó - mondta a király milyen csodálatos, ha mindenki ismeri a maga tudományát.

Nos, kedves Elsõsök, amikor most nekikezdtek az iskolának, Ti is elkezditek megtanulni a magatok
tudományát! Még nem tudjuk, hogy mi lesz belõletek. Ezt úgyis majd nektek kell kitalálni. Mi, tanárok,
szüleitekkel együtt fogjuk végigizgulni a következõ
nyolc esztendõnek azt a csodáját, amint növekedtek,
s amint a lassan kinyíló virágok - rólatok is kiderül,
hogy mihez van tehetségetek, miben vagytok ügye-
sek. Ezzel szeretnélek útra indítani benneteket, hogy
jusson eszetekbe ez a mese, valahányszor egy kicsit
nehéznek tûnik az iskola. Ne feledjétek, a tudás
segítségével sok csodálatos dolgot vihettek végbe!

Baksa Júlia általános igazgatóhelyettes, Udvariné Horváth Anna a Kazinczy Ferenc Tagintézményének a
vezetõje, Dr. Komjátiné Nyakó Györgyi a Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû és

Sportiskolai Tagintézményének a vezetõje, és Gál Attila a Bárdos Lajos Intézményegységének a vezetõje

AAzz iisskkoollaa kköönnyyvvttáárráánnaakk nnyyiittvvaa ttaarrttáássaa::

Hétfõ:   14.00 - 15.30
Kedd:   13.00 - 15.00
Szerda:   12.00-15.00
Csütörtök:   14.00 - 15.30
Péntek:   14.00 - 15.00

HITTAN
Hétfõ Kedd Szerda

5. óra  13.00-13.30 1. oszt
6. óra  12.40-13.25 5.a 2. oszt. 3. oszt.
7. óra  14.00-14.45 4. oszt. 8. oszt. 5. z
8. óra  14.45-15.30 7. oszt. 6. oszt.

Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény

Hétfõn és szerdán:
I. csoport (1, 2, 3. osztályosok) 13.45-15.15
II. csoport (4, 5, 6, 7. osztályosok) 15.30-17.00



Tanári pályának három szép oldala van: június, július és augusztus. Ismeretlen
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Most már ti is közénk tartoztok!
Sok szeretettel üdvözöljük az elsõ osztályosokat!

Az 1.a osztály és osz-
tályfõnökük, Szíjártó
Miklósné (Márti néni)

Ács Fanni
Ács Milán
Bognár Adrián

Csörnyi Dániel
Erdei Katalin
Farkas Bendegúz
Hekli Viktória
Horváth Dzsenifer
Horváth Erik

Katona Zsófia
Krizsán Martin
Kudomrák Bence
Mikoczi Roland Valentin
Pál Adrián Tibor
Sámuel Kíra

Szabó Mercédesz Kitti
Tóth Viktória
Török-Csillag Katalin
Vámosi Adrienn
Vámosi Daniella
Vitai Laura Vanessza

Az 1.z osztály és osz-
tályfõnökük, Szíjártóné
Lovász Gabriella (Gabi
néni)

Angyal Luca
Balta Bálint
Barcza Boglárka
Bogdán Laura
Bruckner Lilla Ilka

Czár Fanni
Döme Barnabás
Halász Rebeka
Halász Réka
Kammerer Leila
Kiss Simon József
Minorics Kata
Molnár Bálint
Molnár Benett

Molnár Réka Mária
Nagy Nóra
Nagy Sándor
Oroszi Zsigmond 

Boldizsár
Pócsi Kinga Vivien
Raffael Mercédesz
Röss Márton Balázs
Sásdi András

Somogyi Júlia
Szijártó Jácint
Tóth Tamara
Vadászi Viktor Ákos
Vigh Sára
Vörös Patrik



Amikor a tanuló befejezi tanulmányait, egy új mester születik. buddhista közmondás 7

Gólyatábor ALABÁRDOS

MMeeggjjöötttteekk  aa  ggóóllyyááiinnkk!!
Augusztus 28-29-én a leendõ elsõ osztályosok gólyatáborban vettek részt. Az elsõ nap megismerkedtek

a tanító nénikkel: Márti nénivel, Emi nénivel, Gabi nénivel, Marika nénivel és Melinda nénivel. Az iskola
bejárása után az igazgató bácsihoz is ellátogattak, aki nagy szeretettel fogadta a kisgólyákat, és
"varázsceruzát" is adott ajándékba. A délelõtt folyamán a gyerekek rajzoltak, táncoltak, papírból halat és
kis vitorlást hajtogattak. Az ebédlõben megtanulták, hogyan kell a nehéz tálcát az asztalhoz vinni.

Nagy izgalommal várták a tábor második napját, hiszen ekkor mentek kirándulni a Balatoni Nemzeti
Park Salföldi Majorjába. A majorban több õshonos magyar állatfajtával ismerkedhettek meg a gyerekek,
némelyiküket még simogatni is lehetett. A legnagyobb élményt azonban a sétakocsikázás jelentette, hiszen
ezzel a számukra különleges közlekedési eszközzel juthattak el az éppen felújított kolostorromhoz. A
zötyögõs út viszontagságai nem kevés izgalmat okoztak a gyerekeknek.

A tábor végére a gólyák egymást is megismerték, és kis közösségekké kovácsolódtak. A tábort követõ
vasárnapi évnyitóra már igazi iskolásként érkeztek. Szijártóné Lovász Gabriella tanító néni

INTERJÚ EGY "GÓLYÁVAL"
-Szervusz! Hogy hívnak?
-Somogyi Juli.
-Hol voltatok nyaralni?
-Sopronban,az unokatestvéreimnél.
-Jól érezted magad?
-Igen.
-Miért ezt az iskolát választottad?
-Mert idejár a tesóm is.
-Tetszik ez az iskola?
-Igen.
-Milyen volt a gólyatábor?
-Jó.
-Mit csináltatok ez alatt az idõ alatt?
-Iskolát néztünk, kirándultunk.
-Hol kirándultatok?
-Salföldön voltunk.
-Mit csináltatok Salföldön?
-Állatokat néztünk, és még lovas szekéren is ültünk.
-Ki a kedvenc tanárod?
-Lovász Gabriella.
-Mi a kedvenc tantárgyad?

-Az ének.
-Köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre.
Kívánok sok sikert, és jó eredményeket!
-Köszönöm. Gyarmati Sarolta 6.z

INTERJÚ SÁSDI ANDRÁSSAL 1. Z
-Milyen az iskola az óvoda után?
-Furcsa, mert az óvodában sokat lehetett pihenni, itt
meg mindig tanulás van.
-Van-e már barátod?
-Van, már az elsõ néhány napon összebarátkoztunk. 
-Jártál-e már az emeleten?
- Még nem jártam, de a földszintet
már ismerem.
-Melyik a kedvenc órád, és miért?
-Az ének a kedvenc órám, mert
ott nem kell sokat tanulnom.
-Megszoktad-e már az iskola
rendjét?
- Igen, elég hamar megszoktam. 

Sásdi István 5.z
Rajzok: Polgár Lejla 6.z



Ezen a szép nyáron része lehettem egy barkácsoló, szöszmötölõ kézmûves tábornak.
Elsõ nap nagy vidáman mentünk be az iskola kapuján, és ott találkoztunk Gabi nénivel, a tábor fõ

szervezõjével. Ági néni, Irma néni meg Marika néni volt, akik még segítettek neki. Elmondták nekünk a
heti programot napról napra. Már így is érdekesnek tûnt. Felolvasták a névsort, így mindenki tudta a másik

nevét. A közös reggelin még jobban megis-
merkedtünk egymással. A napot úgy kezdtük,
hogy mindenki elkészítette a dobozát, amibe
késõbb az elkészített munkáit tette. Ezután a
pontgyûjtõ füzetét, amibe a héten össze-
gyûjtött "szmájlikat" ragasztottuk. Aztán
begyûjtötték a fehér pólóinkat, melyeket az
általunk kiválasztott színû festékbe tettek a
batikoláshoz. Batikoláson kívül készítettünk
agyagtálakat, és néhányan kis szobrokat is.
Volt, aki fûzött magának gyöngybõl állatkát.
Máris sajnáltuk, hogy a délutáni sor-
versenyekkel és a finom uzsonnával vége a
napnak. Másnap reggel felkészültünk az
aznapi túrára. Ezen a reggelen csatlakozott
még hozzánk "énekes" Ági néni, ahogy a töb-
biek nevezték. A Kis-Hegyestû volt a célunk.

Felszálltunk a buszra és elindultunk. Útközben csak a Kékkúti forrásnál álltunk meg. Ezután a végleges
megállónál csapatokra osztottak minket. Kezdõdött a "kincskeresés". Nekünk éppen az aznap hozzánk
csatlakozott Ági néni volt a vezetõnk. A feladatokat könnyedén megoldottuk és ezzel fel is értünk a csúcs-
ra. Irma néni szülei finom pogácsával és szörppel vártak minket. Délután, mikor hazaindultunk, sokan csat-
lakoztak az énekelõk kis csoportjához. Jó hangulatban értünk haza ebédidõre. Aznap még a szarvacskázást
is kipróbálhattuk és a batikolt pólóink is
gyönyörûek lettek. Szerdán egész nap kirán-
dultunk. A Szigligeti várat "ostromoltuk"
meg. Az ezután következõ strandoláson olyan
jól éreztük magunkat, hogy haza sem akar-
tunk menni. De várt minket az uzsonna. A
csütörtöki napon egésznap
kézmûveskedtünk. Gabi néninél és Marika
néninél színeztük a zsugor fóliákat a nyaklán-
cunkhoz. Irma néni és Klári "néni" (a tesóm)
segítettek elkészíteni a hajgumit, kint az
udvaron pedig az Ági nénik készítették el a
gyerekekkel a nemezlabdájukat.

Ebéd után tettünk egy sétát a tóparton egy
fagyival a kezünkben. Ezután már csak a
"tornatermi" méta volt hátra. A pénteki nap
kezdõdött a legjobban, azt hiszem ez volt számunkra a legnagyobb élmény. Pista bácsi vezetésével végig-
mentünk a pince sötét folyosóin, sõt! Még az elrejtett csontvázakat is megnézhettük! A délelõtti
karkötõkészítés és a levendulazsák készítése is lefoglalt bennünket. Ebéd után pedig mindenki begyûjtötte
a jól megérdemelt "szmájlijait". A hetet egy jó kiadós hegymászással fejeztük be, ahol ajándékot is kap-
tunk. Jól elfáradtunk az egész heti munka után. Szabó Gergely 5.z

Nem maga a tudás a boldogság, hanem a tudás megszerzése. E.A. Poe 8
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A kézmûves tábor iskolánkban



Nagy ésszel csak nagyot lehet tévedni. Kossuth Lajos 9
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A nyári szereplés

Dunakanyar

A Kicsinyek Kórusának tagjai egy szép nyári
reggelen tudták meg Ági nénitõl, hogy meghívást
kaptak Badacsonytördemicre augusztus 13-án egy
szereplésre. Sok gyakorlás után végre eljött a nagy
nap és a gyerekek elindultak busszal a fellépés
helyszínére.  A közös dalolásra a badacsonytör-
demici templomban került sor. Mûsorukon szere-
pelt: Künn a fákon, Édes rózsám, Üdv rád, majd
négy nótás kedvû fiú tett tanúbizonyságot tehet-
ségérõl. Ezt követõen a Blahunka testvérek
kíséretében dalolt a kórus. Az elõadást szédületes
tapsvihar követte. A gyönyörû templomra és a
hatalmas sikerre minden kórustag mosolyogva
emlékszik vissza. Gyarmati Vince 4.z

Nyaram egyik élménye
Reklámújságban olvastunk egy hirdetést, amely

arra hívta fel a figyelmünket, hogy vitorlástáborba
lehet jelentkezni. A szüleim beírattak a táborba. 

Elsõ nap elkísért a testvérem Keszthelyre. A
vitorlásklubban megcsodáltam a sokféle vitorlást.
Az edzõm, Buzás Attila megmutatta a hajót, amely-
ben én fogok vitorlázni. Amikor ránéztem a hajóm-
ra, elõször azt gondoltam, hogy bele se férek. Az
edzõ elmondta a fontos tudnivalókat és mentõmel-
lényben vízre szálltunk. Minden vitorlásban egy
gyerek ült. Elsajátítottam a vitorlás irányítását. A
két hét alatt egyre bonyolultabb feladatokkal,
útirányokkal sikerült megbirkóznom.
Túravitorlázáson is részt vettem. 

A tábor végén oklevelet kaptam az edzõmtõl a
táborban végzett munkámért.     Gondos László 8.a

Talán nem is kell mondanom, milyen életre szóló
élmény tud lenni egy aktív nyaralás.

Valószínûleg sokan voltak közületek a
Dunakanyarban csoporttal, családdal, barátokkal.
Jómagam családommal voltam itt egy hosszú hétvége
erejéig. Érdemes megnézni a visegrádi Fellegvárat,
amelynek megmászása jóval könnyebb, mint a
Tapolcához közel esõ váraké. Életemben elõször
tehettem próbára magam számszeríj használatban.
Rájöttem, el kell még fogyasztanom pár csirkecom-
bot ahhoz, hogy elbírjam e fegyvert. Közvetlenül a
visegrádi vártúra után jött a leányfalui strandon a
fürdõzés. Ennek élményeit nem írom le, mivel
valószínûleg mindenki tudja, milyen jó áztatni
magunkat. Sokan illethetik semmittevés névvel az
esztergomi sétánkat, pedig nagyon tanulságos lehet
egy pár perces gyaloglás is. Sokat hallottam már az
esztergomi Bazilikáról, de nem tudtam, városon belül
hol helyezkedik el. Születésnapi ajándékomat is itt
kaptam meg, de ennek tárgyi mivoltát nem rés-
zletezem.

Csobánka kedvelt helye a sziklamászóknak.
Ottjártunkkor kezdõ sziklamászók próbáltak szerenc-
sét kisebb-nagyobb sikerrel, ki kevesebb, ki több
bátorságról tanúbizonyságot téve. Szomszédságában
található a Holdvilág-árok, mely nem túl híres, de
annál izgalmasabb túraösvény. Többször át kell kelni
egy ott csörgedezõ patakon. Egy helyen találunk csak
hidat, a többi átkelõt a patakban lévõ kövek, kidõlt fák
alkotják. Attól függõen, hogy merrõl kezdjük a
túraösvényt, utunk elején vagy végén egy sziklafalra
erõsített tûzlétrát kell használnunk.

Másik kalandos túraút a Dömösrõl induló Rám-sza-
kadék. Veszélyes lehet kezdõ túrázók számára.
Segítségként találunk korlátot, viszont az nagyon
csúszós. Itt is van patak és egy forrás. Én és családom
élõ bizonyíték rá, hogy a Rám-szakadékon és a
Holdvilág-árkon végig lehet érni ital nélkül.

Ajánlom az ilyen és ehhez hasonló kirándulásokat
mindazoknak, akik nem vesznek zokon egy kis
fáradtságot és kedvelik a kalandos, izgalmas túrákat. 

Bodor Tamás 5.z



Tudósnak hívják azt, aki egy adott szakterületen a lehetõ legtöbb hibát követi el. Bohr10
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Én egy érdekes nyári táborba kaptam a nagynénémtõl
meghívást, mint gyermeksegítõ.

Alsó tagozatos erdélyi gyerekek jöttek Kisiratosról
Tapolcára.

Õk szegény, árva, félárva gyerekek. Segítettem tortát sütni,
kézmûveskedni.

Tálaltuk nekik az ételt, terítettünk. A kicsikkel együtt
fürödtem. A gyerekek nagyon jól érezték magukat. 

Nekem is nagy öröm volt, hogy velük lehettem. Ismeretlen
gyerekeket ismerhettem meg, akikhez nagyon közel kerültem,
és jóbarátok lettünk.

Voltunk Ajkán, Szigligeten strandolni, lovagoltunk is, meg-
néztük a sümegi várat, megmutattuk Tapolca nevezetességeit.

Nekem a legemlékezetesebb a szigligeti strandolás volt.
Egy erdélyi fiú nagyon félt a víztõl. Sose ment a vízbe, de

Szigligeten legyõzte a félelmét, mert mindegyikõnk nagyon
biztatta. Örültünk, hogy végre õ is velünk pancsol a vízben.

Másnap már a feje is a vízben volt, és eltûnt belõle minden
félelem.

Sokat nevet-
tünk együtt, és
vidáman teltek
a napok.

Remélem,
hogy jövõre is
viszontlátjuk
egymást. 

Kardos
Krisztina

4.z

Márciusban, mikor megtudtam, hogy nyáron egy hetet bará-
taink meghívására Londonban tölthetünk, már alig vártam az
indulást. Augusztus 9-én a sármelléki reptérrõl indultunk és
londoni idõ szerint 16.00 órakor érkeztünk meg a Stradford-i
reptérre. 

1.nap.: Az elsõ utunk a London Eye-hez vezetett. Ez egy
hatalmas, 130 m magas óriáskerék, ahonnan  egész London
belátható. 32 üvegkapszulája van, 20-25 ember szállhat be
egybe. A legtetejérõl csodálatos a
kilátás a Parlamentre. Itt ülésezik az
angol parlament. Itt látható a híres
óratorony, becenevén a Big Ben is.
Teljesen rálátni a Waterloo pályaud-
varra és a Temzére. Ezután elsétál-
tunk a miniszterelnök lakásához, a
Downing Street-re. Rácsok és
rendõrök õrzik, a turisták csak
messzirõl fényképezhetnek. 

2.nap.: Útunk a Westminster
negyed látványosságaihoz vezetett.
Megnéztük a híres Trafalgar Squer-t
is. Érdekes volt, hogy egy hatalmas
kivetítõn láthattuk az éppen zajló olimpiát. A Westminster
negyedben van a Szent.Pál székesegyház,  híres királyok sírjá-

val. A National Galery -ben híres festmények láthatóak. Akit
nagyon érdekel  a mûvészet, rá kell szánnia egy napot, olyan
hatalmas.

Majdnem egy órát vártunk, hogy beléphessünk a Tower-be,
ami vár, börtön, és kastély is volt egyben. A legérdekesebb az
angol királyok koronái voltak, mind-mind gyémántból és
aranyból. Itt élt VIII.  Henrik, aki arról volt nevezetes, hogy
nyolc felesége volt és párat közülük lefejeztetett.

3.nap: Ez a nap volt a hét fénypon-
tja. Ugyanis ekkor látogattunk el a
Madame Tussauds Múzeumba, ahol
lehetett fényképezkedni híres em-
berekkel, sztárokkal, filmcsilla-
gokkal, politikusokkal, sportolókkal.
De mindenki csak viaszból volt.
Néhány híresség: az angol királyi
család, David Beckham, a Beatles, II.
János Pál pápa, Julia Roberts, Shrek,
stb. Hatalmas élmény volt számomra
a közös fotó Hannah Montana-val, a
tinik kedvencével. 

Ezen a napon utaztunk az emeletes
buszon és a londoni fekete taxival is. 

Útközben érintettük a Picadilly Circust.           Tóth Dóra 5.z

Július 28-tól augusztus 2-ig
lovastáborban voltam Gyulakesziben.
Hétfõn megérkeztünk, és már aznap
lovagoltunk. Mivel én idén kezdtem,
futószárra osztottak be. Minden nap
kétszer lovagoltunk. Délelõtt 1, és
délután fél órát. Ebédet is kaptunk a
lovardában. Délutánonként kézmûves-
foglalkozást tartottak nekünk.
Lovaskocsizni is voltunk, és megtanultuk a nyereg és a kan-
tár részeit, valamint nyergelni és kantározni. Az idõ, amit
lovaglással töltöttünk, sajnos hamar elszállt, mint ahogy ez a
hét is. A bentlakásosok (ahogy én is) az éjszakát a lovarda
felett lévõ panzióban töltötték. Szerda délután én átkerültem
szabadon futóba. Szombaton délelõtt lovagoltunk utoljára és
akkor átkerültem a többiekhez karámba. Felejthetetlen volt
ez az egy hét, remélem jövõre is mehetek! 

Egy kis lovaslecke:
Nyereg: A ló vagy más hátas állat hátára erõsített tárgy,

amely az ülést biztosabbá és kényelmesebbé teszi.
Kantár: Zablával ellátott szíjfék.
Zabla: Kantározáskor a ló szájába kerül. 
Futószár: A ló a lovász körül egy hosszú szár végén

mozog.
Szabadonfutó: Két oldalról elkerített folyosószerûség.
Karám: Szabadban levõ állatok meghatározott, kijelölt

helyen való tartózkodását lehetõvé tevõ kerítésszerû beren-
dezés. Peszleg Pálma 8.z

Ismeretlen gyerekekbõl barátok Lovastábor

Egy hét Londonban 1. rész



A legfontosabb dolog: nem szabad abbahagyni a kérdezõsködést. Albert Einstein
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SZEPTEMBER, SZENT MIHÁLY HAVA, ÕSZELÕ HÓ
1.Egyed. Ezen a napon lépnek szolgálatba a juhászok,

kondások és a szõlõpásztorok. A szõlõhegyen zárónap, ettõl
kezdve tilos szekérrel, abroncsos edénnyel a szõlõben járni.
Megkezdõdik a szõlõõrzés. A disznót hízóba fogják. Egyed-
nap idõjárásából az egész õszre következtetnek.

5. Lõrinc. A lassan beköszöntõ õszre utal, hogy ez a
szabadban fürdés utolsó napja. A "lõrinces" dinnye, körte
már nem igazán ízes. Ezen a napon fordul az idõjárás: ha
szép idõ van, hosszú lesz az õsz. Lõrinc napja után a fás
növények meg-állnak fejlõdésükben, és a kígyó odvába
bújik.

8. Kisasszony. õsi pogány õszkezdõ nap. "Fecskehajtó
Kisasszony"-nak is nevezik: e naptól kezdve indulnak útnak
a fecskék és a vándor-madarak. Sok helyen a dióverés
napja.

21. Máté. Ha ezen a napon tiszta az idõ, jó lesz a borter-
més. Vetésre viszont Máté hete nem kedvezõ "pelyvahét"-
nek nevezik.

Bár csillagászatilag ezen a napon van az õszi napéje-
gyenlõség, jelentõsebb ünnep nem kapcsolódik hozzá.
Ezután kezdõdnek az õszi pász-torünnepek, a gazdasági év
végét jelentõ szüreti mulatságok. 

29. Mihály õszi évnegyedkezdõ nap. Európa-szerte
ismert pásztorünnep. Ezen a napon hajtják be a legtöbb álla-
tot a faluba, ekkor lépnek szolgálatba a pásztorok.

Megszakad a fû gyökere, megszûnik a mézelés, a halak
a víz fenekére húzódnak. Megkezdõdik az õszi vetés.

Ha ezen a napon még itt vannak a fecskék, új-évig nem
lesz nagy hideg. A Mihály napi mennydörgés szép õszt, de
kemény telet jelent. 

OKTÓBER, MINDSZENT HAVA, ÕSZ HÓ
2. Leodegár

vagy Petra. Az
elsõ lombhul-
lató nap. 

4. Ferenc.
Ez a hét is
kiválóan alkal-
mas az õszi
vetésre.

15. Teréz.
Szüretkezdõ napnak tartják.

16. Gál. A halászat befejezõ napja: tavakon, folyókon
utolsó nagy közös halfogást tartanak. A makk érését e nap-
tól számítjuk.

18. Lukács Kórházak, fürdõk védõszentje. A Mecsek-
alján a gesztenyeszüret napja, akkor tartják a pécsváradi
leányvásárt.

20. Vendel Fõleg a Dunántúlon a pásztorok védõszentje.
Sok helyen a pásztorünnepet ezen a napon tartják.

21. Orsolya. A káposzta és a kerti veteményes
betakarításának a napja.

23. János. A megrövidült nappalt jelzi, hogy sok helyen
ekkor gyújtanak lámpát a szobában.

26. Dömötör. Vendel mellett az õszi pásztorünnepek
napja. Az Alföldön és az ország észak-keleti részében
fõként a juhászok körében kedvelt a "dömötörözés", a
juhászbál.

28. Simon, Júdás Sokfelé télkezdõ napnak tartják.
31. Farkas A faültetésre az egyik legkedvezõbb nap.

Hegyi Bíborka Luca 6.z

Mint ahogy azt ti is észrevehettétek, kedves diáktársaim, iskolánk életében változások következtek be. Volt, aki jobban
és volt, aki kevésbé örült ennek. Többek között azt is mindenki fájó szívvel vette tudomásul, hogy Farkas József (Jóska
bácsi) és Kiss Károlyné (Gyöngyi néni) ettõl a tanévtõl már nem tanít iskolánkban. Hosszú évek, évtizedek állnak mögöt-
tük. Van olyan szó, amivel meg lehetne köszönni, amit az iskoláért tettek? Mivel hálálható meg a sok idõ és energia, amit
az iskolánkra fordítottak? Talán szavakban nem is lehet kifejezni. Biztos vagyok benne, hogy sok diáknak még felnõtt
korában is felvillan majd egy kedves szó, egy mosoly, vagy éppen intés, és visszagondol, hogy ha néha nem is olyan nagy
lelkesedéssel, de szeretett az iskolánkba járni. Köszönjük tehát a türelmet, a kitartást, az eltökéltséget, köszönjük a tudást
és a sok szép emléket.

És itt nem ér még véget a köszönetek sora. Az Alabárdos szerkesztõje már nem Keszler Józsefné (Zsuzsa néni). Egy évig
vele szerkeszthettem az újságot, és most nem tudom, mit mondhatnék. Szép év volt… Sokszor meg sem érdemeltük azt a
végtelen kedvességet, amit tõle kaptunk. Így elmerengve a tavalyi esztendõn, látom magam elõtt a mosolygós arcot, ami
még akkor is derût sugárzott, ha a kért cikk nem készült el idõben. A mai napig nem értem, hogy csinálta, pedig egy ala-
pos dorgálás ránk fért volna. Az újság ez idõ alatt megõrizte színvonalát. Az általunk írt cikkeket, a rejtvényeket és a beszá-
molókat is mind õ állította össze egy minõségi újsággá. A magam részérõl kedves emlékkel tölt el, ha fellapozom az elõzõ
évek kiadásait. 

Hálásan gondolunk Makra Károlyné, Gyöngyi nénire is, aki ugyan nem állt velünk napi kapcsolatban, de precízen és
nagy tapasztalattal végezte munkáját a titkári irodában. S ha találkoztunk vele a folyosón, mindig kedves mosollyal
üdvözölt bennünket. Segítõkészségére mindig számíthattunk. Köszönjük! Kovács Alexandra 8. z

Köszönjük!

Kalendárium
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A tanítók csak az ajtót nyitják ki, belépned neked kell. kínai közmondás12

Jaj nagyon félek, utálom, mikor belém akarnak szúrni egy tût!! A szívem a torkomban dobog, a fiúk meg
úgy jönnek ki a rendelõbõl, mintha rögtön belehalnának az oltásba.

Ne féljetek tõle! Persze tudom, ezt könnyû mondani.
De lássuk csak, mik is azok az oltások.
A védõoltások a betegségek megelõzésére szolgáló gyógyszerek, melyeket injekcióval juttatnak be a

szervezetbe.

MI TÖRTÉNIK VELÜNK, MIKOR OLTÁST KAPUNK? 
Megszúrnak minket tûvel. Az oltásokat izomba vagy bõr alá szokták adni. Az iskolai

oltások az elõbbi kategóriába tartoznak.
Az oltással tulajdonképpen elölt vagy legyengített kórokozókat fecskendeznek a

testünkbe. Ezért kicsit legyengülhetünk, belázasodhatunk az oltás után, mert az
immunrendszerünk katonái harcba szállnak a kórokozókkal, ellenanyagot készít ellene,
így ha már "igazi" fertõzés ér minket már csak elõ kell vennie az ellenanyagot és elbánik
az ellenséggel.

TUDTAD?
Az elsõ oltást 1796-ban Edward Jenner angol sebészorvos a tehénhimlõ kórokozójából készíti emberek

számára, himlõ ellen. A vakcina (oltóanyag) elnevezés a tehén latin nevébõl (vacca) ered.
"Ijesztõen hangzik, de azokban az országokban, ahol nem kötelezõek a védõoltások, a mai napig

járványok dúlnak és veszik el sok ezer ember életét. Mikor nagyszüleitek voltak fiatalok, sok társukat
veszítették el gyermekbénulás, kanyaró vagy torokgyík miatt. A védõoltásnak hála, az utóbbi 35 évben tel-
jesen eltûntek ezek a betegségek Magyarországon. Azonban például Oroszországban, Olaszországban és
Ausztriában, ahol nem vették komolyan a gyerekek beoltását, 10 éve újra felütötte a fejét a torokgyík és a

kanyaró, több ezer ember életét követelve. A terjedõ betegségnek azonban
ellenálltak azoknak az országoknak a lakói, akik megkapták idejében a
védõoltásokat. Egyszóval: a védõoltások ellenállóvá tesznek a járványokkal
szemben - és megmentik az életünket.

Életünk során 10 KÖTELEZÕ védõoltást kell kapnunk, ebbõl hetet 3 éves
korunk elõtt (tehát a nagyján már túlvagy!), hármat pedig általános iskolában.

Dt és MMR-oltások: általános iskola 6. osztályában, 11 éves korunkban
emlékeztetõ oltást kell kapjunk torokgyík és merevgörcs ellen, illetve kanyaró,
mumpsz és rubeola ellen is újraoltanak. 

Hepatitis B: ezt az oltást csak pár éve tették kötelezõvé. 14 éves korban, azaz nyolcadikban kapjuk, fer-
tõzõ májgyulladás ellen." (idézet a www.sulinet.hu-ról) Szabóné Takács Mária

Segítség, megszúrtak!!!

Iskolánknak sok hagyománya van, s ezek közé tartozik az
évente kétszer meghirdetett papírgyûjtési akció is. Ilyenkor meg-
bolydul a gyereksereg, és lázasan sürgölõdik. Idén õsszel az
idõpontja szeptember 30. és október 1-je volt. A két nap rövidsége
ellenére is rengeteg papírt hoztak be a diákok az iskolába, melyet
nemsokára újrahasznosítanak, ezzel is óvják a környezetünket. 

És mikor véget ér a nagy munka, mindenkiben felmerül a
kérdés: Ki gyûjtötte a legtöbbet? Nemsokára ez is kiderül. 

Kovács Alexandra 8.z

Papírgyûjtés



Tanítás közben az ember maga is tanul. Seneca

Zene - Kultúra
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Október 1. Sokaknak ez a nap nem
mond semmit, de nekünk, akik zenei
tagozatos iskolába járunk, ez a dátum
szinte piros betûs ünnep, ráadásul
kétszeresen! És hogy miért? Ez a nap
a zene napja, valamint iskolánk
névadójának, Bárdos Lajosnak a
születésnapja is egyben. A zenét 1975
óta az egész világon ezen a napon
ünnepeljük. Ennek elérésében nagy

szerepe volt Yehudi Menuhin hegedûmûvésznek. Minden évben illõ
módon megemlékezünk e számunkra oly fontos két eseményrõl, és
ez idén sem volt másként. Az ünnepi mûsorról a 8.z gondoskodott,

de egy 7.a-s tanulótól is hallhattatok verset. Dallal a 8. és 7.z
tisztelgett a zene elõtt. 

S lássuk be, a zene fontos és meghatározó tényezõ az ember
életében, és végigkíséri azt. Legyen az könnyû-  vagy komolyzene,
a léleknek
szüksége van
muzs ikára .
Ezen a napon
felpezsdül a
zenei élet,

színes programok várják az érdeklõdõket. (Azt azon-
ban meg kell hagyni, nem csak az év egy napján kéne
több idõt szentelnünk a zenére.) Ne szégyelljünk hát
énekelni, mert a zene része a mindennapoknak, dalol-
va szebb az élet.

Kovács Alexandra 8.z

Szeptember 15-én Tapolcán rendezték meg a
"Mesék Mátyás Királyról" mesemondó verseny
észak-dunántúli területi döntõjét.

A versenyen résztvevõ gyerekek nagy izgalom-
mal várták a színvonalas elõadásokat. A zsûri tagjai
más-más megyébõl érkezett ismert emberek voltak.
Érdekes, és számomra ismeretlen meséket hallot-
tunk. Sok-sok élménnyel lettünk gazdagabbak.

Iskolánkat én képviseltem a versenyen. A negyedik
helyet értem el, aminek nagyon örültem, bár így
sajnos nem jutottam tovább az országos döntõbe.

A következõ mesemondó találkozó szeptember
29-én lesz, ahol szintén szeretnék ott lenni. A
versenyre Vighné Varga Odett tanárnõ készített fel.
Köszönet a munkájáért. Szõts Máté 6.z

Zenei világnap

Mátyás Király mesemondó verseny



Nem érdemes a hibáinkat elkövetni, ha nem tanulunk belõle! Abraham Lincoln
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2008. 09. 24-én került sor a Tapolca és Diszel közötti új kerékpárút felavatására. Délután 2 órakor több száz gyerek
izgatottan gyülekezett az iskolánk udvarán. Kisvártatva elindultunk és útközben csatlakoztunk a Kazinczy Ferenc
Tagintézmény diákjaihoz. Az ünnepélyes megnyitó és a szalag átvágása után végigkerekeztünk az új úton Diszelig,
majd vissza Tapolcára. Igazi élmény volt a több száz diákkal együtt biciklizni. Voltak ugyan, akiknek nem sikerült
kisseb esés vagy koccanás nélkül megúszni az avatást, de úgy érzem, ettõl függetlenül ez a nap is nyugodtan helyet
kaphat a többi mókás emlék között. Kovács Alexandra 8.z

A kerékpárút-avatás

Két testnevelõ tanárunkat
kérdeztem meg a nyári olimpiai
élményeirõl.

Nézte-e az olimpiát?
Gyarmati Zoltánné: Amikor idõm engedte, igen. A

magyarokat is érintõ sportágakra nagyon figyeltem.
Krachun Éva: Sajnos nagyon kevés közvetítést lát-

tam, nem voltam tv közelben.
Melyik sportág versenyeit nézte legszívesebben?
Gy. Z.: Bármilyen sportágat szívesen megnézek. Nagy

csodálója vagyok a tornászoknak, a vadvízi evezõsöknek
és a toronyugróknak.

K. É.: Minden sportágat szívesen néztem. A kedven-
ceim azonban az atléták és a kézilabdázók.

A magyarok közül kiknek szurkolt a legjobban?
Gy. Z.: A férfi vízilabdázók meccseit végigszurkoltam,

és nagyon szorítottam a kajak- kenusoknak is.
K. É.: A kézilabdás lányoknak és az evezõsöknek.

Elégedett-e a magyarok eredményeivel?
Gy. Z.: Természetesen örültem volna még több érem-

nek, de egy olimpiára kijutni sem könnyû sportolóként.
Biztos vagyok benne, hogy mindenki megpróbálta
kihozni magából a maximumot.

K. É.: Biztosan jó lett volna több érmet szerezni, de
szerintem minden sportoló kitett magáért. Már az is nagy
dolog, ha valaki kijut az olimpiára!

Köszönöm hogy válaszoltak a kérdéseimre!

Nem csak az iskolában sportolhatsz, a városi sporte-
gyesületek is szívesen látnak benneteket. Íme:

Labdarúgás (Városi sporttelep), Kézilabda (Városi
Rendezvénycsarnok), Vívás (Batsányi Gimnázium),
Judo (Bárdos Intézményegység), Sakk (Városi Sport-
telep), Túra (Für Ágnes), Tájfutás (Domán Gábor),
Tenisz (Városi Sporttelep), Röplabda (Mejlinger Zoltán),
Karate (Kernya József)  Gyarmati Sarolta 6.z

Suli sport



Mindenki a saját baklövéseit hívja tapasztalatnak. Oscar Wilde
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Rejtvénysarok

1. Szeptember elsején sok

gyerek bánatára véget ért.

2. Szõlõszedés.

3. Õsszel a fákról lehullik.

4. Õszi termés.

5. Itt tanulunk.

6. Nyáron átélt esemény.

7. Ezzel kezdõdik a tanév.

8. Õsz után a következõ

évszak.

9. Október 23-án ünne-

peljük.

10. IX. hónapunk.

11. Szeptember 1-tõl június

13-ig tart.

12. Októberi nemzeti

ünnepünkön lévõ névnap.

13. Az Alabárdos is ez.

14. Nem "emberi" õszi

hónap.

Rejtvény I.

Rejtvény II.
Péter tegnapelõtt 17 éves volt, jövõre 20 éves lesz. Hogyan lehetséges ez?

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Rejtvény III.
Ha kilencszer egymás után feldobsz egy pénzérmét és mind a kilencszer írás lesz akkor
hány százalék az esélye, hogy tizedikre fej lesz?

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
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Sosem hagytam, hogy az iskoláim befolyásolják a képzettségemet. Mark Twain
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Néprajzi totó
1. Pelyva 
1 - Gabonaszemet borító
hártyás levélkék sokasága
2 - Sátortartozék 
X - Az elégett anyag 
könnyû maradványa

2. Verbunkos 
1 - Botból készült fegyver,
bunkó
2 - Toborzó
X - Gyermekjáték

3. Gajd 
1 - Részeg ember éneke
2 - Duda
X - Kivágott fa tövises ága

4. Csutora 
1 - Fúvós hangszer
fúvókája
2 - Szopóka a pipaszáron

X - Ital tárolására szolgáló
agyagedény

5. Tengelice 
1 - Kenyér készítésére
alkalmas gabonaféle
2 - Sárga virágú fûféle
X - Tarka tolláról, derûs
énekérõl nevezetes madár

6. Rutafa
1 - Zöldessárga virágú,
erõs illatú gyógynövény,
félcserje
2 - Mázas edények száro-
gatására szolgáló ágasfa
X - Futónövények
támasztéka

7. Rokolya 
1 - Bõ, ráncos szoknya
2 - Kényelmes pihenõszék

X - A ló igába fogására
szolgáló szerszám

8. Kíntorna 
1 - Rögzített dallamokat 
játszó hajtókaros hangszer
2 - Szabad levegõn végzett
mozgás
X - Kínzóeszköz

9. Fuszulyka
1 - Takarmánylucerna
2 - Fûszeres kukoricaliszt
X - Futóbab

10. Bokréta 
1 - Csokornyakkendõ
2 - Virágcsokor
X - Kislányok hajába
kötött szalag

11. Motolla
1 - Ritmushangszer

2 - Izgõ-mozgó gyerek
X - Fonal feltekercselésére
használt keret

12. Zsendice
1 - Énekes madár
2 - Krumpliból, lisztbõl
készített ennivaló
X - Oltott juhtej túrós savó-
ja

13. Zúgattyú 
1 - Magyar népi hangszer
2 - Vízesés, zuhogó
X - Zárféle

+1 Icce 
1 - Felsõtestet borító ruha
alatt viselt fehérnemû
2 - Pásztorbot
X - Régi ûrmérték

Peszleg Pálma 8.z

Beküldõ szelvény
Rejtvény 1. megoldása:

Rejtvény2. megoldása:

Rejtvény 3. megoldása:

A néprajzi totó helyes tipposzlopa: /13+1/

név

osztály

A 4 rejtvény együttes megoldását a következõ
email címre / alabardosujsag@citromail.hu /,
vagy az Alabárdos újság információgyûjtõ
ládájába /Portásfülkében található!/ küldjétek el!
A beküldõk között nyereményeket sorsolunk ki!

Újdonság!
Elkészült az Alabárdos újság weboldala! 
www.alabardos.eoldal.hu
A rejtvény megfejtéseit emailban is el lehet
küldeni!
A helyes megfejtõk beküldõi között nyereményeket
sorsolunk ki a Roberto Kerékpárüzlet felajánlásá-
val. A nyertes nevét a következõ számban
ismertetjük!
Az elõfizetõk között ebben a  hónapban 1 pizzát
sorsolunk ki a La Pergola Pizzéria jóvoltából!  

Az elsõ nyertes neve a weboldalon megtalálható! 
A következõ számunkban szeretnénk az iskola tanulóinak
szavazatai, javaslatai alapján, egy könnyûzenei
slágerlistát összeállítani. Ehhez kérjük a segítségeteket. A
következõ email címre küldjétek el a javaslataitokat /ma-
gyar ill. külföldi elõadót is javasolhattok/ vagy a portás-
fülkében megtalálható Alabárdos újság információgyûjtõ
ládájába papírra írva dobhatjátok be!


