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Legyen a zene mindenkié! Kodály Zoltán
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Közérdekû

Máj. 8. (péntek) - Napközis kalendáriumnap

Máj. 15-16. (péntek-szombat) - A Bárdos Lajos 

Gyermekkar Székesfehérváron szerepel

Május - Erdei iskola 4. évfolyam

Máj. 27. (szerda) - Országos kompetenciamérés

Máj. 29. (péntek) - Gyermeknap, DÖK napja, 

májusfa kitáncolása

Jún. 4-5. (csütörtök-péntek) - Osztálykirándulások

ALABÁRDOS rendezvénynaptár



A zene gazdagítja a kedélyt, nemesíti az ízlést, fogékonyabbá tesz más szépségek iránt. Bárdos Lajos 3

ALABÁRDOSHírek

Mindenki nagy izgalommal várta az "Éneklõ
Ifjúság" napját. Kora délután még tartottunk egy
utolsó beéneklést.

A Kicsinyek Kórusa harmadikként lépett szín-
padra.

Végre elérkezett a nagy pillanat! - felsorakoz-
tunk, és elkezdõdött az éneklés. Sellyei Cseh Ági
néni vezényelt, a Blahunka testvéreknek és
Somogyi Zsófinak pedig a vonós kíséretet köszön-
hettük. Mindenki kíváncsian várta a pillanatot,
hogy milyen minõsítéssel értékeli munkánkat a
zsûri. Alig tudtuk elhinni, hogy arany diplomát kap-
tunk. Hatalmas volt az öröm.        Papp Szabina 4.z

A húsvét  az újjászületés ünnepe is amelynek legfontosabb
jelképe a tojás. A húsvéti játszóházban is a tojásé volt a fõsz-
erep. 

Az alsó tagozatos gyermekek, díszíthették, berzseléssel,
viaszolással. Készíthettek ajtóra való tojás-koszorút és meg-
formálhatták papírból is.

Õsi minták fölhasználásával maguk is "böködhettek" ki
húsvéti  képeslapot, s nem utolsó sorban az ünnepi asztal
fényét emelendõ szalvéta gyûrût dekupázsolhattak.

Mindeközben szó esett az ünnepi szokásokról is.
Reményeink szerint lélekben s a maguk készítette tárgyak-

kal is gazdagodva  élhették át az ünnepet s örülhettek a nyúl-
farknyi hosszúságú szünetnek.      Varjas Gabriella tanítónõ

Iskolánkban járt a nyuszi család!
A diákok nagy meglepetésére Irma néni a húsvét

elõtti utolsó tanítási napon nyuszikat hozott az
iskolába. Alsósok és felsõsök kitörõ lelkesedéssel
fogadták a "jövevényeket". Minden szünetben a kis
ketrec mellett tolongtak a gyerekek. Nagy örömmel
simogatták a kis állatkákat. Nagyon jó hangulatban
telt el a tavaszi szünet elõtti utolsó tanítási nap.

Köszönöm ezt a szép élmény Irma néninek az
összes diáktársam nevében!    Németh Viktória 6.z

Szép siker ért el 
a Kicsinyek Kórusa

Nyuszi ül a fûben…

Húsvéti játszóház



VersenyeredményekALABÁRDOS

A zene tárgya egyes-egyedül a végtelenség... Hoffman4

Bendegúz anyanyelvi verseny
megyei eredményei

1. évfolyam
III. Vadászi Viktor 1.z

az országos döntõbe jutott

3. évfolyam
V. Farkas Csenge 3.a  
VII. Vigh Dorina 3.z

4. évfolyam
I. Gróf Laura 4.z

az országos döntõbe jutott
II. Somogyi Zsófia 4.z

az országos döntõbe jutott
5. évfolyam

I. Sásdi Árpád 5.z.
II. Bodor Tamás 5. z.

Az országos döntõbe jutottak!
A Nagyboldogasszony Római

Katolikus Általános Iskola által
meghírdetett versenyek:

Komplex verseny
3. évfolyam

II. Farkas Csenge 3.a 
III. Tóth András 3.z

4. évfolyam
II. Gróf Laura

Helyesíró verseny
3. évfolyam

I. Ságvári Zsófia
4. évfolyam:
I. Gróf Laura

Rajzpályázat: Bogdán Lídia oklevél

Magyar verseny
5. osztály

I. Bodor Tamás 5.z
7. osztály

II. Petõ Dorina 7.a
III. Nagy Noémi 7.z

III. Ságvári Dalma 7.z

Simonyi Zsigmond Helyesíró
Verseny megyei fordulója
6. hely - Sásdi Árpád 5.z

Kisfaludy és A sümegi Ramasetter
napok eredményei:

Szavalóverseny
5-6. osztály

I. Bardon Nikolett 5.z
II. Nesic Regina 5.a
III. Szõts Máté 6.z

7-8. osztály
I. Õri Ádám 7.z

Angol szövegértés
II. Nagy Noémi 7.z

III. Horváth Laura 7.z

Megyei angol szépkiejtési verseny
IV. Horváth Laura 7.z

Dunántúli Kazinczy-verseny
(Balatonboglár)

Kovács Alexandra 8.z (bronz)

Megmérettünk...

Városszépítõ
verseny

Kiváló eredmény a Zrínyi Ilona matematikaversenyen
/riport Vincze Gyõzõ 5.z tanulóval/

A Város-és Faluvédõk Szövetsége

(Hungaria Nostra), "Fiatalok az épített

és természeti környezet védelméért"

országos Városszépítõ versenyén

kiváló eredmények születtek!

A díjátadó ünnepséget a Budapesti

Történeti Múzeumban rendezték meg.

Városvédõ Egyesület: Papp Dorina

12 éves - Magyarosi Adél 13 éves

közös munka: III. díj /írásos/

Talentum Klub Tapolca: Horváth

Daniella 12 éves: II. díj /írásos/+ I. díj

rajzból

Bárdos Lajos Intézményegység,

rajz: Peresztegi Martin 2. oszt.: III.

díj, Vigh Dorina 3. oszt.: III. díj,

Bruchner Anna Rebeka 9 éves I. díj

IV. Témakör: Bárdos Lajos Intéz-

ményegység: Kiss Bence 8. oszt: I. díj

/írásos/.
- Hol rendezték az országos

Zrínyi Ilona matematikaversenyt?
- Kecskeméten.
- Hogyan készültél a megméret-

tetésre?
- Apukámmal megoldottuk az elõzõ

évi országos feladatsorokat.
- Hányan indultak az országos

döntõben az ötödik évfolyamon?
- Körülbelül százan.
- Izgultál a verseny elõtt vagy az

eredményhirdetésnél?
- A lapok kitöltése elõtt nem nagy-

on, de az eredmények kihirdetésénél
annál inkább!

- Milyen eredményt sikerült
elérned?

- Országos kilencedik lettem.
- Ki vagy kik kísértek el a

versenyre?
- Szüleim és a barátaink.
- Milyen programokat rendeztek

a verseny elõtt és után?
- Látogatást tettünk a Planetárium-

ba, egy színdarabot tekintettünk meg a
Katona József Színházban, és sétát is
szerveztek az Arborétumba, de az
utóbbin nem vettünk részt.

- Jól érezted magad?
- Igen, nagyon tetszettek a pro-

gramok.
- Elégedett vagy az eredményed-

del?
- Igen, szerintem nagyon jó ered-

ményt értem el.
- Ki volt a felkészítõ tanárod?
- Keszler József tanár bácsi.
- Jövõre is szeretnél indulni a

Zrínyi Ilona matematika versenyen?
- Igen és remélem ismét bejutok az

országos döntõbe.
- Gratulálok a szép eredményhez.

Köszönöm a beszélgetést!
Hatvani Rebeka 5.z



Ha elhangzott a zene, zeng az emlékezete. Shelley 5

ALABÁRDOSKöltészet napja

Április 2. hetében a Wass Albert Könyvtár és Múzeum gyermekrészlegét
versmondók sokasága töltötte meg.

Immár hagyománnyá vált, hogy ápr. 11-én a költészet napja tiszteletére
szavalóversenyt rendez a gyermekkönyvtár. A versenyzõk nagy táborát jelzi az is,
hogy négy délutánon zajlott a verseny. Ezen a  versenyen minden verskedvelõ
tanuló indulhatott. Nem csak azok, akiket az iskolai szavalóversenyen a zsûri a
legjobbnak talált. Ápr. 11. a költészet napja, mely József Attila születésnapja is.
József Attila nevét már a kisebbek is jól ismerik, hiszen Altató címû mûve min-
dannyiunk kedves gyermekversei közé tartozik. A nagyobbak már megtanulták,
hogy õ a  legnagyobb költõink egyike. A szeretet, a teljesség utáni vágy határoz-
ta meg egész költészetét.

De mit is jelent a szó: költészet? Hosszas, bonyolult magyarázat helyett fogad-
junk el egy õsi meghatározást. A költészet a szavak mûvészete. S ennek a kapuja
mindenki elõtt nyitva áll. Csodálatos birodalomba lép be, aki verseskönyvet vesz
a kezébe. S még csodálatosabb élményben lesz része, ha megtanul egy mûvet, s
azt megpróbálja mások számára tolmácsolni.

Azt hiszem, mindnyájan ezt éreztük, akik
részt vettünk ezen a szavalóversenyen, akár

elõadóként, akár mint közönség.
Milyen jó lenne, ha nem csak ez a pár nap jutna a  költészetnek egy évben. Egész

életünket betöltheti, ha csak néha veszünk verseskönyvet a kezünkbe. Csak rajtunk
múlik, hogy a szavak ritmusában megtaláljuk belsõ világunkat, a szépséget,
életérzésünket. Õri Ádám 7.z

A sok-sok versmondó közül õk bizonyultak a legjobbaknak:
Városi szavalóverseny

Iskolai  szavalóverseny felsõ tagozat

Képeket, videókat a versenyrõl
a www.alabardos.eoldal.hu  oldalon láthattok.

A költészet napjára emlékeztünk

5-6. osztály

I. Nesic Regina 5.a

II. Szõts Máté 6.z

III. Bardon Nikolett 5.z 

7-8. osztály

I. Õri Ádám 7.z

II. Szabó Csaba 8.z

III. Bodor Katinka 8.z

1. osztály

I. Somogyi Júlia 1. z.

II. Minorics Kata 1. z.

III. Kiss Simon 1. z.

2. osztály:

III. Õri András 2.z.

5-6. osztály

V. Bardon Nikolett

7-8. osztály

I. Õri Ádám 7.z

III. Szabó Csaba 8.z

A cmabrigde-i etegyemen kéüszlt eikgy tnuamálny áitllsáa sznreit a szvkaaon bleül nincs jlneestögée
annak,mkénit rdeeözndenk el a btüek.Az a fntoos,hgoy az eslö és az uolstó bteü a hlyéen lygeen.Ha a
tböbrie a lgnoeyabb özeássivsazsg a jleezmlõ a sövzeg aokkr is tleejs mrtébéekn ovasalthó mraad.A
jnleeésg mgáayzrataa az,hgoy az erbemi agy nem eyedgi btüeket,hneam tleejs sazakvat ovals. Ime a
bzonyitéik!

Mlyien iagz!
/elgondolkodtató/

A gyermek József Attila



Ahol a szó bágyadt, ott a zene diadalmaskodik. Andersen

Szavalóverseny képekbenALABÁRDOS
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Az iskolai alsós szavalóverseny dobogósai

1.hely                                                              2.hely                                               3.hely
Els  osztály

Szijártó Jácint 1.z Sámuel Kíra 1.a Somogyi Júlia 1.z 

Bakos Dávid 2.a Nesic Tamara 2.z ri András 2.z 

Vigh Dorina 3.z Bogdán Lídia 3.z Stark Bence 3.z 

Minorics Máté 4.z Szabó Levente 4.z Papp Szabina 4.z 

A szavalóversenyrõl további képeket a www.alabardos.eoldal.hu címen találhattok.



Semmit sem ér a zene, amelyet senki sem hall. Gellius 7

50 éves az ének-zene tagozat ALABÁRDOS

50 ééves iiskolánk éének-zzene ttagozata
Éppen fél évszázaddal ezelõtt kezdõdött el iskolánkban a zenei tagozatos oktatás. 
A kerek évfordulóra színvonalas mûsorral emlékeztünk meg a Tamási Áron Mûvelõdési Központban a

mai diákok és pedagógusaik, valamint a fellépõként meghívott egykori diákok. Ezen a jeles alkalmon
iskolánk kórusa hivatalosan felvette a Bárdos Lajos Gyermekkórus nevet. Szép, tartalmas mûsorral adóz-
tunk az elmúlt ötven év emlékének és eredményeinek.

A közönség izgatottan várta a mûsor kezdetét

Fanfár

Bajner Imre igazgató úr köszöntõje
Takács Andrea írónõ, egykori zenei
tagozatos tanuló visszaemlékezése

A hetedik és nyolcadik osztályosok kórusa
köszöntötte a vendégeket
/vezényel Bodor Tamásné/



A zene ifjabb mûvészet, mert nem a szükség váltotta ki,8

50 éves az ének-zene tagozatALABÁRDOS

A 3-4. osztályos tanulókból álló Kicsinyek
Kórusa /vezényel Sellyei Cseh Ágnes/

A Blahunka testvérek trióban
"elhúzták a nótánkat"

Bagi Bettina és Illés Krisztina /8.z/
zongorajátéka lenyûgözte a közönséget

Õri Ádám /7. z / trombitán mutatta be tudását

Gyarmati Zoltánné tanárnõ táncfantáziája
Csató Mónika (egykori tanítványunk) 

zenemûvére született
Három tehetséges fuvolista most megmu-

tatta mire képesek együtt

3. z osztályos tanulók népi 
gyermekjátékokat varázsoltak a színpadra

Petõ Dorina /7.a/ tanuló szavalatát is
hallhattuk



hanem már a fölöslegbõl született. Démokritosz 9

50 éves az ének-zene tagozat ALABÁRDOS

4.z osztályos tanulók elõadásában 
dél-dunántúli dudálósból és ugrósból 

láthattunk néhány motívumot
Czabán Gábor operaénekes /egykori tanítvány/

is fellépett és óriási sikert aratott

Fekete Lajos iskolánk néptánc tanára és 
T. Vajda Csilla elõadásában oláhost és csárdást

láthattak a nézõk A Tapolcai Kamarakórus is nagy sikert aratott
/vezényel Török Attiláné/

Gál Attila intézményegység-vezetõ záróbeszéde
A felsõs kórus egy kis humort is csempészett 

a mûsorba Czabán Gábor segítségével
/Baj van a részeg tengerésszel/

A Kicsinyek Kórusa, a felsõs kórus 
és a Tapolcai Kamarakórus
együtt adta elõ a záróéneket

Peszleg Pálma 8.z

További képeket és videókat
a www. alabardos.eoldal.hu oldalon találhattok.



...ahol zene szól, ott nem lehet semmi rossztól tartani. Cervantes10

Batsányi Jánosra emlékezünkALABÁRDOS

Minden év május elején vannak Tapolcán a Batsányi Napok,
amikor városunk jeles szülöttjére emlékezünk

Batsányi János (1763-1845)
Tapolcán született 1763. május 9-én. Kispolgári család fia, apja vargaként kereste családjának a

kenyeret. Kevés írónk sorsába szólt bele olyan erõteljesen a történelem, mint Batsányi Jánoséba.
Kalandos és tragikus fordulatokban bõvelkedõ életét háromszor kezdi újra, szinte az alapoktól. A köz-
tudatban forradalmi hevületû versek szerzõjeként ismert, de ennél fontosabb az az alázatos munka,
mellyel a magyar nyelv és irodalom ügyét szolgálja.

Képzeletbeli interjú Batsányi Jánossal
Linz, 1820. május hava

- Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat az interjúra. Megviseltnek látszik. Mesélne
nekünk az utóbbi éveirõl? Min dolgozik éppen?

- Megtiszteltetés számomra, hogy hazámból érdeklõdnek
még irántam. Sajnos két hónapja halt meg szeretett
feleségem, Baumberg Gabriella. Megviseltek a spielbergi és
a kufsteini börtönévek is. Jelenleg, bárhogy is szeretném,
nem tudok bekapcsolódni a kulturális életbe. Állandóan
rendõrök figyelik minden lépésemet.

- Mire emlékszik vissza szívesen ezekben a nehéz idõk-
ben?

- Örömmel gondolok vissza az ifjúságomra: bátrak
voltunk és merészek, nem féltünk semmitõl, örömmel tet-
tük, amit tennünk kellett. Kazinczyval elindítottuk a
Magyar  Musem címû folyóiratot.

- A franciaországi változásokra címû verse is nagy port
vert fel. Meg is lett a következménye.

- Igen, sajnos feljelentettek és ezután már fekete bárány
lettem.

- Úgy tudom a Martinovits mozgalomban való
részvételéért is feljelentették.

- Le is tartóztattak, bár a perben felmentettek, de az ítélet
szerint "veszedelmes elvek" miatt börtönbüntetést kaptam.
Budán késõbb Kufstein várában raboskodtam.

- Mesélne ezekrõl az idõkrõl?
- Nem szívesen gondolok vissza ezekre az évekre. Állandóan honvágyam volt, minden otthonról

érkezõ hírre lázba jöttem. Mivel írni egyáltalán nem írhattam, az elviselhetetlenséget Bassanói herceg
társasága enyhítette, kivel legalább beszélgethettem és barátságot kötöttünk.

- A herceggel szabadulása után is kapcsolatban maradt, ugye?
- Igen. 1809-ben, mikor Napóleon bevonult Bécsbe én fordítottam le a kiáltványát a magyarokhoz,

hogy szakadjanak el a Habsburgoktól. Napóleon uralma alatt az õ kegyét élveztem és Párizsban éltem.
- Ezután ismét rossz idõk következtek.
- Sajnos Napóleon elbukott, engem ismét bebörtönöztek, ezúttal Spielbergbe, majd Linzbe internál-

tak szeretett Gabriellámmal. 1816 óta élünk Linzben - illetve most már csak én élek egyedül.
- Mi lenne most a legfõbb kívánsága?
- Haza szeretnék térni szülõvárosomba, Tapolcára. A még hátralévõ éveimet a Malom-tónál lévõ

szülõi házban leélni, magyar földön, magyarok között. Ha Isten kegyes lenne hozzám, engedné, hogy
ott is haljak meg. Tóth Dóra és Wildhoffer Renáta 5.z



...a zene legfõbb hatása a harmónia varázsában áll... Caccini

Hal a tortán diákjainkkal
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- Kedves gyerekek! Mint tudjátok iskolánk tanulója Õri Ádám a "Hal a
tortán" címû tv mûsorban szerepelt. Õt faggattam, hogy meséljen egy kicsit
errõl az eseményrõl.

- Az egész úgy történt, hogy Keresztes Gábor egyik színész barátom közeli barát-
ságban van Szorcsik Viktóriával, aki ezt a vacsorát rendezte. Õ találta ki, hogy egy
kisfiú kéne a kürtõskalácssütéshez, ami a vacsora fénypontja volt. Gábor felvetette,
hogy õ ismer egy fiút, akivel nagyon jó barátságban van. Felhívott telefonon, hogy

nem vállalnám-e ezt a szereplést. Örömmel vállaltam,
hiszen ez egy kiváló lehetõség volt, arra hogy a tv-ben is
megmutathassam tehetségemet.

- Azt kérdezném még, hogy milyen volt ott lenni egy
igazi fõzõ show-ban.

- Nagyon jó érzés volt, hiszen még sohasem szerepeltem
a tv-ben. Itt igazán jól éreztem magam, hiszen a celebeknek
is nagyon tetszett az, amit elõadtam. Egy csángó népdalt és
egy székely népmesét egy elkószált kürtõskalácsról, aki
találkozik a farkassal, a medvével és végül a rókával, aki
megeszi és jól lakik vele. 

- Kik voltak a mûsor szereplõi?
- A vacsorát, ahogy már említettem Szorcsik Viktória

készítette. Õ a “Jóban Rosszban” címû sorozat Judit fõnõ-
vére volt. A mûsor további sztárjai: Bella Levente énekes a
Megasztár címû mûsorból, Terry Black elõadómûvész,
Niki Belucci DJ és Binder Géza mesterfodrász.

Ezen a linken találjátok meg a videókat:
http://halatortan.blog.hu/2008/11/06/szorcsik_vikto-

ria_a_vendeglato Burszán Botond 7.z

Alig  vártam már, hogy  vége  legyen  a  hétnek, mert  tudtam, hogy  a  mi  pincénkben lesz  a  Hal a  tortán mûsor
forgatása. Ennek a résznek  a házigazdája  a  jó  Laci Betyár volt. Apuval délután  érkeztünk  meg  a  helyszínre, ahol
már  nagyban  folytak  az  elõkészületek. Ott volt  már az  egyszemélyes  zenekar Domján Tamás személyében.

Megjelentek  azt  est  vendégei   Bunyós  Pityu  és  Komáromi  István. Nemsokára  megérkezett  a  forgatócsoport,
amely  3  fõbõl  állt. A két operatõr bevilágította  a  helységet, a  stáb  harmadik tagja pedig irányította  a  forgatást.

Õ kért meg arra, hogy  segítsek a  Laci
Betyárnak  a  terítésben. Így lehetõségem volt
vele egy kicsit beszélgetésbe elegyednem. Nem
sokkal késõbb a sztárok is megjöttek. Balogh
Gábor  lóháton  érkezett, és abban az élményben
volt részem, hogy lovagolhattam  vele. Ott
didergett  Kis  Hegedûs  Réka  és  vele is válthat-
tam pár szót.  Sajnos  Joshi  Bharattal  és  Gaál
Noémivel  nem  tudtam  beszélgetni.  Aztán
megérkezett az  egész  stáb.

Elkezdték  felállítani a világítóberendezést.
Ekkor már nagyon késõre járt az idõ, és
anyukámmal haza kellett mennem aludni. A
mûsor egészét én is csak a tv-ben tudtam meg-
nézni. Felejthetetlen volt számomra ez az este.

Pupos  Lili  3.z

Hal a tortán Õri Ádámmal

Hal a tortán Pupos Lilinél



Köszöntjük az édesanyákatALABÁRDOS

A zene és a szerelem rokon. Vega Carpio12

Anyák napja
Az édesanyákat ünnepeljük május elsõ vasárnapján. Nem

lehet tisztább forrásból fakadó ünnep az Anyák napjánál. Ez
nem zászlókat lobogtató jeles nap, nem hangos és
hivalkodó megemlékezés, amely csupán külsõségekben
nyilvánul meg. Csendes, szelíd, szívet melengetõ, s leg-
nemesebb érzéseket tápláló találkozás ez csupán az éde-
sanyával. Elég, ha kimondjuk a nevét, máris mintha a
szeretet érintené meg a szívünket lágy simogatásával.
Ilyenkor érezzük anyánk tenyerét a fejünkön, miközben a
hangját is hallani véljük, azt a régit, a vigasztalót, a
betegségünkbõl, elesettségünkbõl felemelõt és gyógyítót.
A mama hangját, amelyet sosem lehet elfeledni. A májusi
kertek legszebb virágait visszük most el az édesanyákhoz.
A világ legmagasabb hegyénél is magasabb lenne az a
virághalmaz, ha mind egy rakásba hordanánk, amivel rájuk
emlékeznek szerte e világon. 

Az anyák szeretete mindig a világ aggodalmas szeretetét
jelképezte, hiszen az édesanyákat mindig a gyermekeikért
érzett gondok felhõzik, s ebben a nyughatatlan és békétlen
világban tengernyi bánat nehezül az anyák szívére. 

Remélhetõleg senki sem feledkezik meg ezen a szép
ünnepnapon édesanyjához bekopogni egy szál virággal a
kezében, hálatelt szívvel, hogy köszönetet mondjon neki. 

Kovács Alexandra 8.z

Hogyan ünneplik az anyák
napját egyes országokban?
A világ legtöbb részén függetlenül attól, hogy május

elsõ, második, vagy utolsó vasárnapján, esetlen október
vagy decemberben ünneplik, elsõsorban a személyes
köszönetnyilvánításról szól annak a személynek, akinek
mindig a gyerekei maradunk, akivel örömünket és
bánatunkat megosztjuk. 

Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági
Vöröskereszt tartotta az elsõ ünnepet, a májusi Mária-
tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már
miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek
közé az anyák napját.

Olaszországban a gyerekek ajándékokkal lepik meg
édesanyjukat. Legnépszerûbb ajándék a virág.
Olaszországban, de több európai országban is nagy családi
ünnep az anyák napja, amikor lehetõség szerint összeül a
nagy család egy közös vacsorára. Ezen a napon az éde-
sanya különleges vendégnek számít, vagyis a szokásostól
eltérõen nem õ vendégeli meg a családot, süt-fõz egész nap,
hanem a család többi tagja szolgálja ki õt. 

Svédországban május utolsó vasárnapja az édesanyák
napja. A svéd anyák ágyba kapják a reggelijüket, pihenõ-
napot kapnak, a gyerekek énekkel, versekkel köszöntik
õket. A távol élõ gyerekek képeslapot küldenek. A 30-as
évektõl iskolában, templomban is ünnepelnek.
Napjainkban a fogyasztói társadalom kötelezõen
ajándékkal köszönti az édesanyákat. 

Japánban és Kínában szigorúan a szegfû az anyák napi
virág. Kínában a virágboltokban kizárólag szegfûcsokrokat
készítenek anyák napján, de gyakori a karitatív pénzgyûjtõ
akció a szegény anyák részére. Pekingben tíz anya kap
"Kiváló Anya" kitüntetést minden évben, a családjukért és
a közösségért tett erõfeszítéseikért.      Pandur Katinka 6.z

Levél édesanyámnak
Csak egy szó

Szeretet-szeretet
Mit jelent ez (neked)?

Törõdnek veled!

De ki is törõdik énvelem
Reggeltõl estig szüntelen

Nem töprengek sokat
Kapom is a választ
Magam elõtt látom

Az édesanyámat

Megcsókolom a kezét
Igaz szeretettel

Anyák napján kívánom
hogy Isten éltessen

Legyen boldog élted
Mosoly az arcodon

Hálás gyermekedként
Szívbõl ezt kívánom.

Szabó Levente 4.z

Halász Réka 1.z
festménye

Döme Barnabás 1.z
festménye



Az emberi szív mélyére világosságot deríteni, ez a zene hivatása. Wagner

Bemutatkozik az 5.z
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Bemutatkozik az 5.z osztály
Egy kicsit részletesen megismerkedhettek most velünk.

Idén megkezdtük az együtt eltöltött ötödik évünket!!!! Kerek évforduló ahhoz, hogy egy kicsit visszatekintsünk, és
felidézzük mi minden történt velünk e hosszú idõ alatt!

Tavaly év végén még az alsó tagozat legidõsebbjei voltunk, az idén már a felsõ tagozat legfiatalabbjai lettünk. Hát igen:
így lesznek az elsõkbõl utolsók. 

"Friss" ötödikesnek lenni azért már más: közelebb kerülünk a nagyok
világához, titkaihoz, komolyabb, embert próbálóbb feladatok várnak ránk.
elsõ körben mindjárt a "nyakunkba varrtak" két új tárgyat : az informatikát
és a történelmet. Az elején furcsa volt, de most már megszoktuk, hogy
nincs állandó helyünk, minden óra máshol van, minden tárgyat   más tanár
tanít, szünetekben "vándorolni kell". Osztályfõnökünk Keszler József
tanár úr lett, akinek humorát, vicceit, ugyanakkor a gyerekekkel együtt
gondolkodását hamar megszerettük és sokat nevetünk vele.      

Egy kicsit tekintsünk vissza a múltra: bizony mi is voltunk kis elsõsök,
akik a betûvetést Gabi néni , a számolás alapjait pedig Erika néni szárnyai
alatt sajátítottuk el. A gólyatábor és a kirándulások felejthetetlenek voltak. 

A harmadik osztály gyökeres változást hozott: Anna néni és Gyöngyi
néni szeretetteljes szigorúsága rádöbbentett minket, hogy itt bizony néha
tanulni is kell már. Amit õk megtanítottak nekünk, arra bátran építhettük a
jövõbeli tanulmányainkat.   

Külön öröm volt a kicsinyek kórusában énekelni Zsóka néni majd Ági
néni vezényletével. Sok "fellépésünk" volt. a legnagyobb öröm azonban
akkor ért minket, amikor a bizonyítványosztáskor Ági nénitõl megkaptuk
az elsõ CD-nket!

Több osztálytársunk kiemelkedõ ered-
ményeket ért el különbözõ versenyeken: Zrínyi
Ilona országos matematika verseny, Bendegúz
nyelvtanverseny, városi könyvtári verseny,
országos mesevetélkedõ, sakkverseny, sport-
versenyek. a megszerzett dicsõség és kitûnõ
eredmény  az osztályunk jó hírnevét növeli.
Természetesen hálás köszönet jár a felkészítõ
tanárainknak is.  Tóth Dóra 5.z

Többet is megtudhattok rólunk a www.alabardos.eoldal.hu-n.



A zene, ha idegen, elidegenít. Kodály Zoltán

Egészség - FilmajánlóALABÁRDOS
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Mit tegyünk ha tüsszög a kertész? - allergia kisokos

Filmajánló
Gettómilliomos
Vajon megnyeri-e a gettóból származó teahordó fiú az indiai Legyen Ön is

milliomos! húszmillió rúpiás fõdíját? A hivatalos slusszpoént persze nem árul-
hatom el nektek, ezért végig kell ülni Danny Boyle 10 Oscar-díjra jelölt
filmjét, de tízmillió rúpia sem kis pénz, és ez az összeg már a film elején
összejött a reflektorfényben idegenül viselkedõ Jamalnak.

Ebben a filmben nem a húsz, hanem a tíz millió a tét, annak bizonyítása,
hogy tanulatlan hõsünk hogyan juthatott az idáig vezetõ helyes válaszok bir-
tokába. A rendõrség kínvallató brigádjának vezetõje szerint például csakis
csalással, hisz az lehetetlen, hogy egy "gettókutya", mint amilyen Jamal is,
önfejébõl tudhatta a kimûvelt értelmiségieken is kifogó a válaszokat. Jamal
nem is nagyon igyekszik meggyõzni az õt változatos eszközökkel vallató
rendõri erõket, csupán elmeséli élete sorsfordító eseményeit, melyek a késõbb oly nagy szolgálatot tevõ tudás birtokába
juttatták. Jamal nem könyvtári órákról és egyetemi szemináriumokról mesél, hanem árvaságról, koldulásról, bandázásról -
az õ története az életben maradás, a nyomorból való kilábalás és az egy és oszthatatlan igaz szerelem megtalálásának mesé-
je.  Kiss Flóra 8.z

Mit jelent az allergia?
Védekezõ rendszerünk felfokozott választ ad egyébként teljesen ártalmatlan anyagokra.
Kik lesznek allergiásak?
Életünk során bármikor lehetünk allergiásak, nagyobb az esély rá, ha veleszületett hajlamunk van, de a környezeti

tényezõk miatt is kialakulhat.
Hogyan jutnak be szervezetünkbe az allergének?
Bármely úton bejuthatnak szervezetünkbe ezek az anyagok, így belélegzéssel, bõrön keresztül, táplálkozással.
Milyen tünetei vannak az allergiának?
nehézlégzés, idült nátha és / vagy kötõ hártyagyulladás, emésztési panaszok, bõrproblémák, fõleg ekcéma és

csalánkiütés stb. magyarra lefordítva, folyik az orrod, a szemedbõl a könny, és furcsa pöttyök lehetnek a testeden.
Milyen allergiás betegségek vannak?
Pollen érzékenység, Étel érzékenység, Gyógyszerallergiák, Rovar és méhcsípés allergia, Fém allergia, Illatszer,

kozmetikum allergia stb. szóval mindenre
Mi történik az orvosnál?
Vizsgálatokat végeznek: allergia teszt: az alkaron allergéneket karcolnak be a bõrbe és

figyelik, hogy megpirosodik-e?
Esetleg vérvétel is szükséges.
Felírnak gyógyszert.
Életmódbeli tanácsok pollenallergiás betegeknek: Az allergiás szezonban,

különösen magas pollenszám esetén (meleg, szeles, száraz idõben)
1) lehetõleg minél többet tartózkodjon zárt helyen; 
2) ne aludjon nyitott ablaknál, gépkocsiban felhúzott ablakkal utazzon;
3) ne kiránduljon rétre, erdõbe;
4) nyaralását az adott virágzás idõszakához igazítsa;
5) pihenéshez magas hegyvidéket, tengerpartot keressen, barlangtúrát tervezzen;

6) ne napozzon vagy kertészkedjen frissen kaszált fûben;
7) ne nyírjon füvet, ne gyûjtsön, forgasson szénát;
8) ne szellõztesse ágynemûjét a szabadban;
9) esténként, lehetõleg naponta mossa haját;
10) naponta mossa át orrjáratait tenyerébõl felszívott langyos vízzel;

lakáson kívül szemét védje szemüveggel;
11) lakásában, autójában használjon légkondicionálót, nem ózon-termelõ

légtisztítót, vagy szûrõberendezést. Szabóné Takács Mária védõnõ

Az egész cikket elolvashatod a www.alabardos.eoldal.hu oldalon.



A tanító megkérdi:
- Ki tudná megmondani, hogy az aranyhal micso-

da?
Rossz tanuló azonnal jelentkezik:
- Én tudom! Egy meggazdagodott szardínia.

Biológia dolgozatírás.
- Pali, ne puskázz! - szól szigorúan a tanárnõ.
- De tanárnõ kérem, én semmit nem csináltam! -

nézz fel Pali ártatlanul, mire a tanárnõ még szig-
orúbban:
- Dehogyis nem! Azt hiszed nem láttam, hogy szá-

moltad a bordáidat?!

Sásdi István 5.z, Gondos László 8.a

A zene kifejezi, amit nem lehet elmondani, és amit nem lehet elhallgatni. Victor Hugo

Hahota - Kalendárium ALABÁRDOS
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Utolsó mondatok
Na figyelj, a filmben így csinálták az oroszlánnal!

Bízz bennem, úgy se rontom el!

Ilyen közelrõl sokkal szebb a tûzijáték ... 

Ne essenek pánikba, ez a gáz nem mérgezõ!

A jóllakott oroszlán emberre sohasem támad ...

Ezeket a gumiköteleket mindig átvizsgálják ugrás elõtt!

Még, hogy nem merem megcsinálni ?!
Egy kicsit vidd arrébb, mert pont felettem van a
betontömb!

Az ember nem is gondolná, hogy ilyen közel enged-
nek magukhoz ezek a hatalmas gorillák ...

A kezemben tartott növényevõ lábatlan gyíkot csak
a szakemberek tudják megkülönböztetni a hasonló
kinézetû szakállas viperától...

SSuullii vviicccceekk
2004-ben kezdtem el a makettezést. D. Fekete

József tanító bácsi elvitt egy hadtörténeti kiállításra,
ahol kicsi tankokat és repülõgépeket láttam, ame-
lyek nagyon megtetszettek. Elõször könnyen
megépíthetõ vadászrepülõgépekkel kezdtem, majd
nehezebben elkészíthetõ helikoptereket építettem.
Májusban szeretnék megpróbálkozni egy bonyolul-

tan összeszerelhetõ tankkal.
Eddig már 16 makettet raktam
össze, köztük repülõ-gépeket,
helikoptereket és egy hajót.

Aki a makettezést választja
hobbiként, annak sok türel-
met kívánok és vigyázzon a
ragasztóval, mert az ragad, de
nagyon ám. 

Gondos László 8.a

Kedvenc foglalatosságom

Május elseje. õsi tavaszünnep, a majálisok napja. Sok helyen a megelõzõ estét a legények az erdõben töltik, s hajnalban
hazajõve feldíszített májusfát állítanak kedvesük udvarába. Az emberek az egész napot vidám táncmulatságok közepette a
szabadban töltik. 1889 óta a munkásság nemzetközi ünnepe. 

4. Flórián. Ezen a napon az ország nyugati felében sok helyen õsi mádon gyújtottak "új tüzet". Flórián a tûzoltók, a
kéményseprõk, a kovácsok és a serfõzõk patrónusa.

6. János. "Babevõ János" napjának is nevezik, ekkor vetik a hüvelyeseket, a babot, borsót, lencsét.
12. Pongrác.
13. Szervác.
14. Bonifác. A fagyosszentek napjai az idõ átmeneti lehûlését jelzik. E napokon nem vetnek, nem palántáznak. A májusi

fagyok a gyümölcsösökben, a veteményekben sokszor nagy pusz-títással járnak, ezért tûzgyújtással, füstöléssel
védekeznek ellenük.

15. Zsófia. Erre a napra esõt jósolnak.
16. János. Nepomuki, vagy népiesen "neszepuszi" János a vízenjárók patrónusa. Hajósok, halászok, vízimolnárok ezen

a napon tûzijátékos felvonulást tartanak.
25. Orbán. Ekkor kezdenek a méhek rajzani, ezért a méhek "Orbán bogarai". Donát mellett a vincellérek, szõlõsgazdák

védõszentje, szobra gyakran található a szõlõhegyeken. Ha Orbán jó idõt hoz, akkor szobrát felvirágozzák, ha rosszat,
akkor besározzák. Sok helyen az utolsó fagyos-szentnek tartják. Ha "kiseprûzik" Orbánt, nem lesz már hideg.

Pünkösd. Neve arra utal (pentekoszt = ötven), hogy húsvét után ötven nappal következik. A nyárkezdet ünnepén a
különféle versenyek, sportjátékok gyõztesét rövid ideig uralkodó "pünkösdi király"-nak választják.

Kislányok ezen a napon tartják a pünkösdkirálynõjárást, a pünkösdölést. A legkisebb leányt pünkösdi rózsával, zöld
ágakkal díszítve királynõnek öltöztetik, és rózsaszirmot hullajtva házról házra járnak köszönteni.  

Hegyi Bíborka Luca 6.z

MÁJUS - PÜNKÖSD HAVA - TAVASZUTÓ HÓ



Nyári táborba hívunk benneteket Bakonybélbe, 2009.
június 22-tõl  június 26-ig (hétfõtõl péntekig).

Festõi környezet, madárfüttyös reggel várja a velünk
tartókat.

Bebarangolhatjátok a Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet
területét s megismerkedhettek annak  élõvilágával,
nevezetességeivel is.

Kézmûves és erdõismereti foglalkozáson tevékenykedhet-
tek. Szabadban, szabadon tölthetitek a szünet egy hetét.

Azok, akiknek felkeltettük érdeklõdését, bõvebb informá-
ciót kérhetnek a következõ telefonszámon: 06-30-36-33-917.

A vonal túlsó végén Kordikné Varjas Gabriella (Gabi
néni) várja kérdéseiteket.

Felelõs szerkesztõ: Zentai Csaba
Szerkesztõségi tagok: Peszleg Pálma; Gyarmati Sarolta;
Sásdi István; Hegyi Bíborka Luca; Gondos László; Kovács

Alexandra; Õri Ádám; Nesic Regina; Hatvani Rebeka;
Németh Viktória; Pandur Katinka; Polgár Lejla; Burszán

Botond; Kiss Flóra; Tóth Dóra; Szabó Levente; Papp Szabina
Weboldal: www.alabardos.eoldal.hu

Elérhetõség: alabardosujsag@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

A zenei idézeteket Németh Viktória és Polgár Lejla 6.z gyûjtötte össze.

RejtvénysarokALABÁRDOS
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Keresztrejtvény

Kedves Gyerekek!

Beküldõ szelvény

Keresztrejtvény megfejtése: név

osztály

A helyes válaszokat május 30-ig küldjétek be a szer-
kesztõség címére emailben (alabardos@citromail.hu),
vagy az Alabárdos információs dobozba papíron leírva!
A helyes megfejtõk között ajándékokat sorsolunk ki az
iskola Szülõi Munkaközössége, Nyirõ László
üvegezõ-képkeretezõ mester, és a La Pergola pizzéria
és étterem jóvoltából. /A szerkesztõség fogadóórája:
minden szerdán 1400-1530, informatika-terem./
A nyertesek névsorát az iskolaújság honlapján megtalál-
hatjátok (www.alabardosujsag.eoldal.hu).
Következõ lapszámunk június elején jelenik meg.

1. Az év ötödik hónapja.
2. Iskolánk névadója (Lajos)
3. A zenekarokat és énekkarokat irányító személy.
4. Ennyi éves lett idén iskolánk zene tagozata.
5. Nagy nevû olasz zeneszerzõ és énektanár.
6. Család, melyhez egyik híres zeneszerzõnk tartozott.
8. Pengetõs hangszer, amin az angyalok szoktak játszani.
9. Zenetörténeti kor, melynek Mozart az egyik képviselõje.
10. Tavasz után a következõ évszak.
11. Ének más szóval.
12. Egy zenekar, mely két hegedûbõl, egy brácsából és
egy gordonkából áll.

Az orvostudomány rövid története /elgondol-
kodtató/ - Fáj a torkom!
i.e. 2000: Tessék, edd meg ezt a gyökeret!
i.sz. 1000: Az a gyökér pogány dolog, mondj el egy imát!
1850: Az az ima babonaság, idd meg ezt az elixírt!
1940: Az az elixír kígyóolaj, nem tesz jót, nyeld le ezt a
pirulát!
1985: Az a pirula hatástalan, vedd be ezt az antibiotiku-
mot!
2009: Az az antibiotikum nem természetes! Tessék, itt
egy gyökér...
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