
A Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegységének a lapja
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Közérdekû  2. old.

Hírek 3. old.

Egészség 4. old.

Állatbarátok 5. old.

Mikulásriport 6. old.

Zenerovat 7. old.

Hûlõ szívvel is 8-9. old.

Karácsony 10-12. old.

Eredmények - Kifestõ 13. old.

Interjú - Viccek 14. old.

Kalendárium - Viccek 15. old.

Rejtvénysarok 16. old.

Karácsonyi üzenet

Augustus császár
megparancsolta népének

mindenki menjen
oda, hol született.

Mária és József
Názáretben lakott,

egy kicsi ház adott ott
nekik hajlékot.

De a szülõföldjük
bizony messze esett,
négy napon át ették
a vándor kenyeret.

Végre megérkeztek
a kis Betlehembe

mindkettõnek az volt
születési helye. 

Ott senki se várta,
senki se fogadta,
bezárta az ajtót,

minden fösvény gazda.

Nem is láthatták meg,
ami ottan történt,
hogy a kis Jézus

ím eljött közibénk.

Földre hozta hozzánk,
Isten üzenetét:

hogy legyünk testvérek,
fogjuk egymás kezét.

Szabó Levente Botond
5.z

Csatári
Nikolett
5.z

Pálffy Szilvia
3.a

MMiinnddeenn  KKeeddvveess

OOllvvaassóónnkknnaakk  ÁÁllddootttt,,  BBéékkééss

KKaarrááccssoonnyyii  ÜÜnnnneeppeekkeett

ééss  SSiikkeerreekkbbeenn,,  EEggéésszzssééggbbeenn

GGaazzddaagg

ÚÚjj  EEsszztteennddõõtt  kkíívváánnuunnkk!!



Az ünneplés csak annak jelent valamit, aki részt vesz benne.  Hans-Georg Gadamer
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Közérdekû - Hírek

Dec. 22. - Szünet elõtti utolsó tanítási nap 

16:30 - Karácsonyi hangverseny
Jan. 4. - Szünet utáni elsõ tanítási nap

17 óra - Fogadóóra
Jan. 5. 17 óra - Pályaválasztási szülõi értekezlet
Január - Napközis kalendáriumnap
Jan. 15. - Az elsõ félév utolsó tanítási napja

Jan. 18. - A második félév elsõ tanítási napja

Jan. 22. - Megemlékezés a magyar kultúra 

napjáról

Félévi értesítõk kiosztása

Febr. 1. 17 óra - II. Szülõi értekezlet felsõs

Febr. 2. 17 óra - II. Szülõi értekezlet alsós

ALABÁRDOS rendezvénynaptár
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Az ajándékokat mindenki a saját örömére adja, nem annak az érdemeiért, aki kapja. Carlos Ruiz Záfón 3

ALABÁRDOSHírek

Óvó nénik látogatása iskolánkban 
Az  els� osztályosokhoz ellátogattak november végén azok az óvó nénik, akik 
felkészítették �ket az iskolás korra. Els�seink bemutatták, hogy mennyi mindent 
tudnak már, hova jutottak az elmúlt két hónap alatt a bet�k és számok világában. 
Lehet�ség nyílt arra is, hogy a tanító nénik és óvó nénik megbeszéljék, hogy az 
iskola-óvoda közötti átmenet mit jelentett kis tanítványaik számára. 
Köszönjük a látogatást!  

Színházi el�adás alsósoknak 

2009. dec. 7-én gyermekszínházi el�adáson vettünk részt a Tamási Áron M�vel�dési 
Központban, ahol Fogi Színházának mesemusicaljét, az Ezüstmackó cím� darabot 
tekinthettük meg. 
A történet f�h�se Pali, aki kishúgával éli a kisgyermekek mindennapi életét. Elérkezik 
december 6-a. Reggel a gyerekek vidáman kutatják át csizmájukat, hogy mit hozott 
nekik a Télapó. Pali egy csodálatos Ezüstmackót kap, húga Fruzsi azonban hamar 
elszomorodik, mert � is olyan mackót szeretett volna, mint amilyet a testvére kapott. 
Pali elhatározza, hogy meglepi testvérét, és a Hóember tanácsára felkerekedik, hogy 
elmenjen a hóemberek falujába, a Télapóhoz, és kér t�le még egy Ezüstmackót. Útja 
során rengeteg kalandba keveredik. Barátra lel a Medve személyében, együtt 

megleckéztetik a Rókát, és még számtalan élményben lesz része. Természetesen találkozik Télapóval is, akit�l 
megkapja az áhított ajándékot, és Karácsony estére haza is ér. A mese elénk tárta a karácsony hangulatát, 
vidámsággal, zenével, felh�tlen szórakozást nyújtott számomra. A darab végén tapsvihar zúgott fel, amib�l 
érezhet� volt, hogy az el�adás másoknak is tetszett. Szabó Nikoletta 4.a 

Advent 

Adventus - latin eredet� szó, jelentése eljövetel, megérkezés. Az ünnep eredete 
az V-VI. századra nyúlik vissza, Jézus születésének ünnepére (Karácsony) 
való felkészülés id�szaka. 
Tágabb értelemben a reményteli várakozás, a lelki készül�dés ideje. 
Az advent 4 hétig tart, a december 25-e el�tti negyedik vasárnappal kezd�dik. 
Eredetileg 40 napig tartott (Jézus negyven napig böjtölt a pusztában), ám a 
Gergely pápa-féle naptárreform 4 hétre rövidítette. A keleti keresztények ma is 
január 6-án ünneplik a karácsonyt. 
Régen a keresztények advent idején szigorú böjtöt tartottak, hajnalonként 

pedig szent misére jártak. Ezeket a hagyományosan napfelkelte el�tt tartott miséket aranymisének nevezték. Az 
advent els� napjától vízkeresztig terjed� id�szakban tiltották a zajos népünnepélyeket, lakodalmakat.  
Iskolánkban már hagyomány, hogy megemlékezünk err�l az eseményr�l. Az iskola kórusai és a 8.a osztály 
tanulói adták a szép m�sort.  

Fülöp Dorottya 8.z 

Tisztelt Szül�k! Tisztelt Támogatóink!
Ezúton köszönjük meg tanulóifjúságunk nevében iskolánk alapítványának nyújtott segítséget. 
A Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegységének tanulóifjúsága nevében továbbra is kérjük Önöket, 
hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-át iskolánk alapítványának szíveskedjenek ebben az évben is felajánlani.  
Alapítványunk neve: 
BÁRDOS LAJOS ALAPÍTVÁNY A TAPOLCAI GYERMEKEKÉRT 
Adószáma:     19261791-1-19 
Számlaszáma:  73200079-11200967 
 A felajánlott összegb�l informatikai eszközök további fejlesztését, és udvari játékok beszerzését kívánjuk 
megvalósítani.  Az el�z� tanévben alapítványi pénzb�l vásároltuk illemhelyeink higiéniai felszerelését, elkezdtük a 
szabadtéri tanterem építését, és biztosítottuk tanítványaink versenyeztetéséhez és szerepléseihez szükséges költségek 
egy részét. Alapítványi pénzeszközökkel segítettük rendezvényeink színvonalas lebonyolítását.    
Tisztelettel: Iskolavezetés, a nevel�testület és a diákság



EgészségALABÁRDOS

Ki bánatot sosem ismert: boldogságot meg sem ért. Rusztaveli4

Nagyanyáink bölcsessége 
Megfázás elleni tippek a kamrából I.

Fokhagyma
Helyi antibakteriális hatást fejt ki, segítségével elmúlik az orrdugulás, javul az 
étvágy. Náthás id�szakban hetente legalább 
egyszer együnk nyers fokhagymát, vagy igyunk naponta alkoholos 
fokhagymacseppeket. A fokhagyma egyszerre csökkenti a dugulást a hörg�kben, 
kitisztítja az orrot, és enyhíti a torokfájást is. Ezeket a hatásait a benne lév�
kénnek köszönheti, mely jellegzetes szagát és ízét is adja. 
TIPP 
Aki a fokhagyma intenzív ízét nem kedveli, az süsse meg a gerezdeket kevés 

olívaolajjal fóliában, majd passzírozza szét, és kenje kenyérre.

Cékla
A céklából készült ital segít leküzdeni a náthát és az influenzát. Gyógyhatását, mely nyersen a legnagyobb, a 
benne található 
vitaminoknak, ásványi anyagoknak, valamint fitovegyületeknek köszönheti. Rendkívül gazdag folsavban, C- 

és B-vitaminokban. 
Gyümölcscentrifugában kipréselt levét répa- és almalével fogyaszthatjuk. Salátákat 
nyersen is gazdagíthatunk vele.

Savanyú káposzta
A káposzta savanyítva �rzi meg leginkább magas C-
vitamin-tartalmát. Ennek a jelent�sége igen nagy, 
mert ételeinkben az elkészítés során - a h� hatására - 

a C-vitamin nagy része tönkremegy. Télutón a C-vitaminban dús savanyú 
káposzta segíthet ezt a hiányt pótolni. S az sem elhanyagolható szempont, 
hogy ez a zöldség lehet az egyik legolcsóbb C-vitamin-forrás a hideg id�ben.

Citrusfélék
A citrusgyümölcsök amellett, hogy C-vitamin-bombák, tele vannak 
gyulladáscsökkent� antioxidánsokkal. A lázas állapottal vagy hányással járó 
influenzában is segítenek pótolni az elvesztett folyadékot, és csökkentik a 
tünetek intenzitását. Ha télen mindennap egy pohár narancs- vagy 
grépfrútlevet elfogyasztunk, feler�síthetjük immunrendszerünket a megfázás 
ellen.
Jó tudni! 

A grépfrútban található egyes vegyületek megváltoztathatják a gyógyszerek hatását, ezért ha gyógyszeres 
kezelésre szorulunk vagy krónikus betegek vagyunk, kérjük ki orvos tanácsát.

Antibiotikum helyett: mézes fokhagyma
Két gerezd fokhagymát nyomjunk át fokhagymanyomón, majd 
keverjük el 1 teáskanál mézzel. Naponta 4-5-ször ismételjük, 
hiszen ez a legjobb természetes antibiotikum, 2-3 nap alatt 
kitakaríthatja a kórokozókat a szervezetb�l.

Szabóné Takács Mária véd�n�
Folytatás a következ� számban!



A karácsony nem csak egy ünnep. Egy érzés. Edna Ferber 5
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„Állatos bemutató” iskolánkban 

Szerda reggel az els� órában el�adást tartott nekünk egy állatorvos bácsi, Dr. Varga Ottó. A kisrágcsálókról, 
kutyákról, macskákról beszélgettünk vele, hogy miként kell egy ilyen háziállatot nevelni, eltartani. 

El�ször elmondta, az emberek milyen rágcsálókat szoktak manapság kis házi kedvencként tartani. Köztük a 
deguval és a tengerimalaccal. A kistestvéremnek, Lillának is van egy deguja. Nagy 
gonddal, szeretettel neveli, eteti. Nagyobbik testvéremnek, Annának egy 
tengerimalaca van. Perecnek nevezi.  Én is látom, hogy egy alig 10-20 centis kis 
állatka milyen tartást igényel. Természetes a napi etetés, itatás, mozgás. A testvéreim 
ugyan nem viszik ki minden nap az állataikat a leveg�re, ahogy azt Varga Ottó bácsi 
javasolta, de többször el�fordul, hogy kiteszik �ket a kertbe és csinálnak nekik egy 

körbekerített részt, ahol szabadon mászkálhatnak, futhatnak. A kisrágcsálók közül 
megemlítette a csincsillát. Elmondta, hogy a csincsillának a bundáját használják fel. 
Egy kész bundához 100-120 kisállatot kell elpusztítani. Egy rágcsáló 
ketrecének/terráriumának tisztítása  2-3 naponta szükséges.  

Ezek után a kutyákról, cicákról beszélgettünk. Megtudhattuk, hogy a kutya 
inkább emberhez, a cica inkább helyhez köt�dik. Ezt bizonyítja a Lassie cím� film és 
könyv is. Egy skót juhászkutya nagyon messzir�l eljut a gazdájához sok kalandon és 
megrázkódtatáson keresztül. Azt is elmondta, hogy egyes kutyák csak kimondottan egy ember szavaira 

hallgatnak, másra nem.  
A cicákról elmondta, hogy mikor �k Tapolcáról elköltöztek Badacsonytomajra, vitték 

a két cicát is, de az egyik el� sem akart jönni, elbújt a kertben. A másikat mikor 
beköltöztek, egy-két napig a pincében tartották, hogy szokja az új helyet, de kiszökött egy 
kis résnyire nyitott magasan lev� ablakon. Pár nap múlva tért csak haza. A másikkal is 
ugyanez történt, � is több napra megszökött és csak ezután tért haza. Elmondták azt is 

hogy a macskák rühessége nagyon veszélyes, ugyanúgy mint a kutyák férgei. Különböz�
felmérések kimutatták, hogy a „kutyás” emberek 20%-a férges. A kutyák féregtelenítése 
és ivartalanítása nagyon fontos.  

Amit összességében ebben az el�adásban tanulságként fel lehetett fogni, az az, hogy 
ha úgy döntünk, magunk közé fogadunk egy házi kedvencet, gondoljuk meg: képesek 
vagyunk-e nekik megteremteni a megfelel� helyet? Képesek vagyunk-e megadni a 
megfelel� szeretetet? Képesek vagyunk-e megnevelni? Tudjuk-e etetni, itatni, tisztítani minden nap? Ha nem, 
elvehetjük az állat életét, vagy megfoszthatjuk attól a vágytól, hogy egyáltalán tartozzon valakihez, valakikhez. 
Az állatok az ember barátai. Viszonozni kell a barátságot! Bruckner Máté 6.z 

"Felel�sséggel az állatokért" 

Az idén, egy az Önkormányzat által kiírt pályázat keretén belül módunk nyílt szélesebb körökben megismertetni 
munkánkat a gyerekekkel. A pályázat címe: "Felel�sséggel az állatokért" program. 
 F� tevékenységünk mellett rájöttünk, hogy az oktatási szférában való részvétellel, a társadalom 
szemléletváltoztatásának el�segítésével munkánk is megkönnyít�dik, és a város lakói is partnerként tudna 

m�ködni otthonunkkal. Ennek egyik legfogékonyabb rétege a felnövekv�
generáció. 
Így a menhely egyik önkéntese, Dr. Varga Ottó hatósági f�állatorvos 
kíséretében iskolalátogatások keretében el�adássorozatokat tartott a felel�s 
állattartás témakörben. A gyerekeknek lehet�ségük volt megismerni a tapolcai 
állatmenhely mindennapjait, fontos információkat kaphattak a helyes állattartás 
szabályairól, és arról, hogy kedvenceik és környezetüket miképp javíthatják az 
elhangzottak alapján. 
Cél, hogy az ember és kutya közötti kapcsolat min�sége javuljon, igaz 

társként illeszkedjen a családba, és ne a hagyományos értelembe vett "ház�rz� szerepet" töltse csak be. 
Felvilágosítást kaphattak még a nevelésr�l, gondozásról, és a rendszeres állatorvosi vizsgálat fontosságáról. 
Kiemelten hangsúlyoztuk az ivartalanítások fontosságát, hiszen ezzel állíthatjuk meg a kidobott, megunt, vagy a 
nem kívánt kutya-macska kölykök számának növekedését. Így csökken a menhelyek terhe, valamint a város 
lakóinak nyugalmát is megóvjuk a közterületeken kóborló ebekt�l, ezzel n� a közbiztonság és környezetünk, 
közterületeink tisztasága is. 
Reméljük, hogy a téma elég sok diákot megérintett, hiszen a fejlett nyugati országokban már az állatvédelem 
magasabb szinten van, és ezt próbáljuk velük közösen, hasonló szintre hozni kis városunkban. 
Egy-két érdekl�d� már a menhelyre is ellátogatott, és gondoljuk, hogy a látottak nagy benyomást tettek rájuk. 
Továbbra is várjuk a telepre a kíváncsi állatbarátokat! 

Trümperné Bogdán Marianna (Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány)



A karácsonyeste az, ami összetartja az idõt. Alexander Smith
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Beszélgetés a Mikulással 

Sikerült mikrofonvégre kapnia a Télapót, hogy megtudjuk mi történt vele az elmúlt évben, mesélt 
szakmájának szépségeir�l és árnyoldalairól, s�t válaszolt pár, a magánéletét érint� kérdésre is.
 - Mit csinált az év többi napjaiban?  
- 2 milliárd gyereknek viszek ajándékot, ezért többnyire én vezérlem a 
törpéket. 
- Nem rossz, hogy lépten-nyomon felismerik az utcán?  
- Miért is lenne rossz? Legalább megbizonyosodnak arról, hogy létezek, de 
sajnos nagyon sok a hasonmás is. 
- Van-e olyan civil szervezet vagy politikai párt, amelynek a tagja? 
- Van egy, aminek én vagyok a vezet�je, „Együtt a gyerekekért”a neve. 
Ami pedig a politikai pártot illeti, vajon miért piros-fehér a ruhám. 
- Gondolkodott-e már a nyugdíjba vonuláson? 
- Nem, mert különben ki ajándékozná meg a gyerekeket. 
- Milyen a kapcsolata a munkatársaival? 
- Nagyon jó. M�szak végén mindig megiszunk egy áfonyaszörpöt. 
- Hogy tud lépést tartani a kor változó igényeivel? Mit kérnek a mai gyerekek? 

-A mai gyerekek nagyrészt NASA fejlesztéstechnikai tárgyakat kérnek: 
számítógépet, telefont. Bezzeg az én id�mben sokkal egyszer�bb 
ajándékokkal is beérték. 
- A rénszarvasszán helyett nem tervez valami technikai újítást? 
- Á dehogy! Jó nekem még a rúdfék. Csak füvet esznek és vizet isznak. 
Mind- kett�t könny� beszerezni. 
- Az állatvéd�k nem értékelik állatkínzásnak a szánhúzást? 
- Nem, mivel �k sem hisznek bennem. 
- Van-e konkurenciája? 
Levédette-e a Mikulás 
nevet? 

- Én nem látok konkurenciát senkiben Nem védettem le ezt a 
nevet, mert mi lenne akkor a hasonmásokkal. 
- Sokszor virgácsot is kell osztani. Mennyiben okoz ez lelki 
traumát? 
- Semennyire, viszont ez szúrja az állat- és növényvéd�k szemét, 
mert rengeteg bokrot kiirtunk ezért. 
- Hallott róla, hogy nálunk Mikulás csomagnak hívják a 
fizetés nélkül parkoló autókon hagyott figyelmeztetést? 
- Végülis félig-meddig az is ajándék, de nincs igazán nagy sikere 
az emberek között..  
- Kicsit intimebb kérdés. Mi a helyzet Télanyóval? 
- Télanyó nagyon jól van. Csak azt nem értem, hogy lassan 600 év után is 80 évesnek néz ki. Nem mintha 

zavarna… 
- Régóta foglalkoztat a kérdés: egy Mikulás van, vagy több? 
- Mikulás csak egy van, de vannak „beavatottak” is. Én se lehetek ott mindenhol, 
ezért �k segítenek nekem. 
- Van a mikulásoknak szakszervezetük? Elképzelhet�, hogy egyszer sztrájkba 
lépjenek? 
- Igen, van. Szerveztünk de ez non-profit dolog, ezért képtelenség a sztrájk. 
- Hol tölti a karácsonyt? 

- Én csak a karácsony másnapját ünnepelem, mert Jézus barátom csak akkor ér rá.  Mennyire édesszájú? 
Ahhoz képest, hogy lassan 600 éve eszem a csokit. Nem untam meg. De ez szerintem látszik is rajtani. 
- Ön is kap ajándékot? 
- Hát ami azt illette, Télanyótól szoktam szép ajándékot kapni, aminek a neve szeretet. 
- Ön, aki gyermekek milliónak okoz örömet, milyennek látja az ideális meglepetést? 
- Mindenkinek más az ideális ajándék. 
- Köszönöm, hogy temérdek tennivalója mellett id�t szakított ránk. Jó munkát! 

Készítette �ri Ádám 8.z, Gutmajer István és Pál Milán 5.a
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Zenerovat ALABÁRDOS

Riport iskolánk volt tanulójával, Havasi Gáborral, a Team 4 Music énekesével 

- Hogy kerültél kapcsolatba a zenével? 
- Egészen kiskorom óta szeretem a zenét. Erre bizonyítékként szolgál egy 
körülbelül 2 éves koromban készült fénykép, melyen két karommal átölelve 
szorongatom a kedvenc hanglemezemet, amely a Hungária egyik albuma 
volt. 
- Kisgyermek korod után jött a Bárdos Lajos Általános Iskola… 
- Így van. Zenei tagozatos osztályba jártam, ahol még közelebbi 
kapcsolatba léptem a zenével Török Attiláné, Zsóka néni segítségével. 
Nagyon szerettem ezeket az éveket még akkor is, ha sokszor nehezemre 
esett felkelni a „nulladik” órában tartott énekkari órákra. 
- Az általános iskola elvégzése után egyb�l a színpad következett? 
- Természetesen nem. Rengeteg gyakorlás és munka el�zte meg az els�
színpadra lépést. Ezután hosszú évekig kellett tanulni a színpadi mozgást és 
a színpadi kommunikációt, rutint kellett szerezni. 
- Meg is lett az eredménye. A Budapesti Rock és Musical Színház, szerz�dést ajánlott neked… 

- Aminek nagyon örültem. Miklós Tibor a 
„magyarországi musicalek atyja” ajánlotta fel a 
szerz�dést a Hotel Menthol c. musicalben nyújtott 
alakításom kapcsán.  Ez nagy megtiszteltetés volt 
számomra, hiszen Miklós Tibor többek között olyan 
musicaleket fordított magyarra, mint például a Jézus 
Krisztus Szupersztár, vagy a Rent cím� musicaleket. 
- Mindezek ellenére nem fogadtad el a felkérést… 
- Nehéz döntés volt, de utólag nem bánom, hogy így 
döntöttem, hiszen így le tudtam diplomázni testnevel�
tanárként és mellette az éneklést is folytathattam. 
- Ezután nemsokára megalakult egy „Csapat a 
Zenéért”… 

- Pontosan, azaz a Team 4 Music. Három jó barát, három egyéniség és egy cél, a közönség szórakoztatása. 
Bardon Ivett, Szalai Róbert és én alkotjuk azt a zenei triót, amely novemberben ünnepelte 1. születésnapját. 
- Igen, a nagyszabású koncert a Tamási Áron M�vel�dési Központban… 
- Milyen jól tudod!  Mozgalmas és sikerekben gazdag év van mögöttünk, rengeteg helyre eljutottunk szerte az 
országban és mindenhol óriási szeretettel fogadtak minket. Ezt ünnepeltük meg ezzel a koncerttel, amely 
pótszékes teltházas el�adás volt. A koncerten felcsendültek az örök ABBA és Hungária slágerek és a közkedvelt 
musicalekb�l származó dalok. Ezeken kívül még bemutattunk két saját dalt is, a líraibb hangvétel� Álmodd 
tovább és a „poppos”, slágergyanús Kapaszkodj belém! –et, melyeket 
reményeink szerint egyre többen fognak ismerni, szeretni és énekelni. 
Persze a koncerten volt sok más meglepetés is… 
Márió, a harmonikás közrem�ködött szájharmonikával és zongorával három 
általunk el�adott dalban. E mellett betartottuk ígéretünket, mi szerint 
„Tapolca ilyet még nem látott” ugyanis olyan fény, hang és vizuál technika 
állt mögöttünk, amilyen eddig még itt Tapolcán nem volt. Meg kell 
említenem még táncosainkat, akik emelték a produkció értékét. 
- Gondolom a jöv�ben is hallani fogunk rólatok… 
- Reméljük, hiszen egyre több televíziós felkérésünk, szereplésünk van, amely a szélesebb körben való 
ismertséget hozza. 
- Végszóként mit üzensz a Bárdos iskola diákjainak? 
- Dolgozzanak keményen az álmaik megvalósításán és ne hagyják �ket elveszni.  
- Köszönjük szépen, hogy beszámoltál az Alabárdos olvasóinak.  

Havasi Marcell 8.z 



Szeretet tölti meg a szobát karácsonykor,8

HûlõALABÁRDOS

H�L� SZÍVVEL IS 
Szabadság, szerelem  
e kett� kell nekem…  

(Pet�fi Sándor) 

Egészen kicsi gyermek, alsó osztályos voltam, amikor igen 
hosszúnak és dögunalmasnak ígérkezett a nyár. Csak az elején 
jártunk, alig hogy kikaptuk a nyári szünid�t az iskolában. 
Kertünkben nem er�södtek meg még a gyümölcsfák. (Vigyázni 
kellett rájuk, nehogy eltalálja �ket a futball-labdám.) 
Pulikutyámat egy igazi juhász vette magához, mert a család 
nem bírt vele, olykor még az osztályterembe is utánam szaladt. 
(A haraszt bokrai közé csavarogni senki nem jöhetett velem). 
Tankönyveimet a garázsba vittem, amelyben nem állt fia 
Trabant sem, s amelynek téglafalát egy egyre terebélyesed�
fügebokor borította be. A szobámat börtönnek éreztem, inkább 
vadgesztenye lombok h�se alatt szerettem biciklizni, jönni-
menni, várni a társakra, akikkel tengózni lehetett volna az 
aszfaltra rajzolt négyosztatú (ikon és virág is van ilyen) pályán.  

Délután volt, s én a víztorony fel�l a református templom irányába lépdeltem lefelé a dombról, 
és Horváth Béla doktor bácsiék háza elé jutva azt láttam, hogy egy fura szerzet ballag komótosan. 
Poros páncélja szinte éppolyan szürke volt, mint a zúzalékkal beszórt m�út. Dübög� szívvel futottam 
vele haza, hogy rátaláltam a legújabb barátomra, aki nálunk fog lakni a Ley utca 10-ben. Rá se 
hederítettem, hogy miképpen üdvözölt e tekn�s. (Szó szerint sugárban lekakált. Kés�bb, már 18 
évesen olvastam Nagy László Balassi-versében olyan sort, hogy: „tekn�c-lovasoknak csak hasa-
menése gyors…” : - ) Nem tör�dtem a védekez� reflexével. Lám, � figyelmeztetett, hogy nem biztos, 
hogy minden úgy fog alakulni, mint ahogyan én azt ott pár pillanat alatt megálmodtam. Lemostam róla 
az út porát. Gyönyör�, koromszínbe hajló zöld hátát, sárga foltos hasát szebbnek láttam minden 
teremtmény bundájánál. Nem tudtam róla semmit, naponként ismerkedtem vele. Édesapám 
elmagyarázta, hogy honi mocsári tekn�sre leltem, s hogy elviszi a badacsonyörsi nádasba, ahol jó 
dolga lesz. Hú, de mérges lettem, ahogyan csak apjukra lehetnek a fiúk, akik meg szeretnék mutatni 
mindenkinek, hogy lassan annyira okosak és ügyesek már, hogy kezdenek túltenni a feln�tteken. A 
garázsban szállásoltam el a tekn�st, s körülbelül egy négyzetméternyi kuckót készítettem neki 
feny�falécekkel körbet�zdelve. Nem nyúlt semmilyen ételhez, amit adtam neki. Próbálkoztam léggyel, 
leszelt karalábéval, s�t ínyenc falatokat is csempésztem ki a konyhából. Elkeseredtem. Másnap már a 
szomorúságomba tehetetlen düh is vegyült, mivel tekn�söm szétnyomva a feny�léceket – megszökött. 
Azt hittem, nem látom többé viszont. Ám a kapuig sem kellett mennem, látom ám, hogy a jószág 
kidugta fejét a drótháló rombusz alakú résén, teljes testét megfeszítve igyekezne tovább, de hogyan is 
tudná a sz�k nyíláson átf�zni nagy, ovális páncélját, ha már van neki. Rokonává: gyíkká avagy 
kígyóvá kéne átváltoznia a sikeres szökéshez. Tudtam, nincs ez rendben így. Igen szerettem volna 
elnyerni barátságát. A kerti csap mellé, a mandulafánk alá készítettem neki szárazföldi lakja után egy 
vízi medencét. Ástam, s a négyzetméternyi kis tavat tet�palákkal vettem körbe, hogy azokon majd 
elcsúsznak a körmei, s biztosan nem hagy majd faképnél. Földnyelveket is hagytam. A víz láthatóan 
tetszett neki, mondhatnám, boldogan fogadta, fürdött és napozott felváltva. Ámultam, hogy mennyire 
szereti a földet, a vizet és az eget. Mintha mindet 
együtt és egyszerre akarná.  

Talán már a második héten történt, hogy 
megint megszökött. Majdnem olyan messzire 
jutott, mint ahol rátaláltam. Visszavittem a Ley 
utcai kertbe, s mindent megtettem volna néma kis 
barátomért. Szaladtam a Malom-tóhoz, amely 
akkor még tele volt fürge csellével, azaz csetrivel . 
(Arról a kishalról sem tudtam többet, mint hogy 
sem megenni, sem akváriumba tenni nem lehet.  



amikor befejezitek az ajándékok kibontását, és odafigyeltek egy kicsit. 9

szívvel is ALABÁRDOS

Fogalmam sem volt arról, hogy �slények �k, akik csak a pisztrángoknak való tisztaságú vizet szeretik, 
s csupán néhány helyen élnek már, például Erdély eldugott barlangtavacskáiban… Amikor ívnak ezek 
a ded ezüsthasúak, barna és narancsszín� foltok jelennek meg kopoltyújuk közelében.) 

Csak egy kenyérdarabkát kellett beledobnom a tó vízébe, és senki meg nem rótt azért, mert 
tejeskannányi hallal siettem haza tekn�s-barátomhoz. Engem fogott el a legnagyobb boldogság. Az én 
mocsári tekn�söm, mint aki kábulatból ébred, olyan eleven lett, amilyennek azaddig sohsem láttam. S 
bevallom, kimondottan lomha komának könyveltem el. Ízlett neki a csetri – úgy kapott fogatlan 
szájába egyet-egyet, mint amilyen villámgyorsan a macska fogja a kisegeret. Ragadozó szájának 
félelmetes, er�s kávája az én ujjamat mégsem harapta soha. Ujjongtam magamban, hogy végre, talán 
még a szavát is sikerült megértenem. Nem sikerült, másnap megint megszökött. Kibújt a kapu alatt, s 
ezúttal az óvoda másik utcájában tartott a kilométerekre kékell� Szent György-hegy felé. Amerre a 
hajdanvolt Balaton hullámzott, s ahol a város szélén még ma is nádbugák lengedeznek a szélben. Már 
tudom, hogy jó, ha két, vagy két és fél méterig ellát egy mocsári tekn�s. Mi vonzotta? Miféle 
szabadságvágy? Milyen makacs, netán h� érzemény vitte, hogy azzal sem tör�dött, ha hét tonnás 
teherautó robogott mészk�rakományával el fölötte? Az elveszett éden t�zegillatát hozta a nyári szell�
vajon? Zavarba ejtett. Zavarba ejt. S most is csodálom a jó álmaimban még mindig meg-meglátogató 
kis barátomat. Holott nem hiszem, hogy � engem – viszont – a szívébe zárt. (Pedig van szíve e 
hüll�knek is, igaz, szívkamráik még nem különültek el tökéletesen jobbra és balra.) Akár foglárának is 
tarthatott, s ezt azért merem leírni 2009 ádventjén, mert az akkori nyár közepén mégiscsak 
megismertem a tekn�s történetét. Bús János bácsinak újságoltam el, hogy mit, hogy kit is találtam a 
kertvárosi utcán, s most nálam él, s hogy mennyire örülök neki. Elh�ltem. Éppen János bácsinak – aki 
néhány esztend� múlva a fizika tanárom lett – , a mocsári tekn�s gazdája állt el�ttem. Igaz, csak az 
els�, mert azid�tájt (a szomszédjukban) már Borsai Gyurié lett. Gyurka egyik szeme bizonnyal sírt, 
hisz t�le szökött el, s így került – két utcasarokkal lejjebb – hozzám, ahogy Somogyban ejtik a népek, 
a teken�s. Mit tehettem? Lemondtam róla, elbúcsúztam t�le. Visszavittem kis barátomat a Munkácsy 
utcába. Gyuri nem volt otthon, csak édesapja, Aladár bácsi. (Nagykállón született, Ratkó József 
kedves településén, és az utolsó magyar lovas huszárok egyikének mondhatta magát. Nem tudtam 
persze ezt sem akkoriban, miképpen még annyi mindenr�l fogalmam sem lehet most.) Aladár bácsi 
odavezetett egy kibetonozott medenceféleséghez, amelyet hasonló, fakeretes dróthálóval fedett, mint 
amilyen a mi kezdetleges kerítésünkön is feszítve állt. A cementen egy kiszolgált, lepattogzott 
zománcú lábas, abban friss víz, s annak közelében– nem akartam hinni 
a szememnek – egy másik mocsári tekn�s meresztgette szemét, tán 
még orrlyukain is tágított egyet-egyet. Aladár bácsi fogta a tekn�st, 
amit addig a magaménak hihettem, s egy határozott mozdulattal az 
elhagyott párja mellé tette. Ha még nem láttam volna csodát, akkor 
aztán tényleg azt láttam. Olyan magától értet�d�n bekövetkezett. 
Szökevény barátom és társa egyszerre fordították fejüket egymás felé, 
és akár a nyolcadikosok a sötét mozi utolsó széksorában, �k a 
valószín�tlenül kék égbolt alatt megcsókolták egymást.  
Hiába a tökéletlen hüll�-szív, az oxigén-hiányos hüll�-vér, az alacsony 
testh�mérséklet, mégiscsak �, akinek nevet sem adtam, aki hazánkban 
ma már védettnek számít, egy mocsári tekn�s tanított legpontosabban 
Pet�fi meg sokak hitvallására: a szabadságra és a szerelemre, amikr�l 
pedig az iskolai ünnepségen oly lelkesen és annyiszor szavaltak 
kipirult arcú társaim. 

Azóta meghalt Ratkó József, nem él már Aladár bácsi, édesapám sem. A mandulafa, a füge is 
kifagyott kertünkb�l. De tudom, a tekn�sök igen hosszú élet�ek. Remélem, még megvan valahol 
gyerekkorom kis barátja, s azt is, hogy túlél engem, ahogy ez a természet rendje. És azt is, hogy j�
kisfiú megint, akit utánam is tovább tanít majd.  

Németh István Péter  
költ�-irodalomtörténész



Az ember sosem tudja, mi is az a karácsony, amíg egy idegen országban el nem veszíti.10

KarácsonyALABÁRDOS

Karácsonyi játszóház 

Szokásunkhoz híven az adventi id�szakban idén is 
megrendeztük az ünnepkörhöz kapcsolódó játszóházunkat.  
A gyerekek most is nagy örömmel készül�dtek, 
izgalommal várták, hogy ötletes díszeket, ajándékokat 
készíthessenek. 
A legnagyobb népszer�ségnek, –mint minden évben- a 
mézeskalácsból készített karácsonyi díszek örvendtek. Emi 
néni alig gy�zte kisütni a szebbnél-szebben kidíszített 
tésztaformákat. Ezek többségéb�l karácsonyfadísz lett, de a 
torkosabbak meg is kóstolgatták. 
A többi helyszínen készült tárgyak is a karácsonyi 

dekoráció részei lehetnek. Az ünnepi asztalra kerülhet szalvétatartó, mécsestartó vagy asztaldísz, amik 
elkészítésében Irma néni, Jóska bácsi és Marika néni segített. 
Aki szeret hajtogatni, 
készíthetett üdvözl�lapot, 
amivel a gyerekek 
karácsonykor akár szüleiket 
is megajándékozhatják. 
Az egyes tárgyak 
elkészítésével hamar 
lehetett végezni, így aki 
ügyes volt, több helyszínen 
is bekapcsolódhatott a 
munkába. 
A játszóházon minden 
gyermek jól érezte magát és 
�ket is megragadta a 
karácsonyi készül�dés 
hangulata. Ez a délután 
végére az elkészített 
ajándékokban 
kézzelfoghatóvá is vált. 
Mindenkinek békés, boldog ünnepeket kívánok!                                                             Marika néni  

Attila bácsi is meglátogatott bennünket                              Nagyon jól éreztük magunkat ezen a délutánon 

További képeket a www.alabardos.eoldal.hu oldalon láthattok!



Talán ünnepet nem is vehetsz a boltban, mert az ünnep inkább benned, legbelül van.

Karácsony
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KARÁCSONYI SMS-EK! 

A szeretet olyan mint a hópihe: csendesen megbújik, olykor könnyen elillan, de a karácsony akkor jó, 
ha körülöttünk havazik. 

Felragyog a város ezer feny�fája, örömet kiáltnak szerte a világba, melegségben izzik az emberek 
lelke, szeretettel van a szívünk betelve.  

Karácsonyfa, csillagszóró, finom mákos bejgli, a nagy ünnepben szeretteit az ember 
nem felejti! Akármerre jársz is, én gondolok rád, s a szívemben ragyog a 
karácsonyfánk!  

Gyúlnak a fények, angyali ének száll tova éjnek; repül a széllel, mondd, hova ér el, 
hópihe szárnyán, cseng�-bongó lármán, szeretetet küldve, mondd, hozzád repült be?  

Érzed ezt az illatot? Látod a fényeket? Az angyalok küldte mosolygós éneket? A 
szeretet költözött be ma hozzánk, s öltöztette díszbe a feny�fánk!  

A szeretet vára karácsonykor megnyitja kapuit, és mindenki bebocsátást nyer rajta. Ne 
félj sorba állni, neked is van hely a szívemben!  

Ballag a szeretet a karácsonyi fényben, megáll 
az ajtódban, csengetésre készen, remélem, 
nálad is nyitott szívre lel, a csengetésre szíved 
nyitottan felel! 

Egyszer egy évben egy téli éjjelen, mosolyog a 
város, és nincs semmi félelem, öleli egymást 
kisfiú és néni, az egész évben így kellene élni!  

Gy�jtötte: Puha Imre és Varga Zalán 4.a 

Hiába vannak a barátok távol,  
karácsonykor utolér a szeretet-zápor, 

ne hidd te sem, hogy nem gondoltam rád: 
kellemes ünnepet kíván egy barát!  

Karácsonyra t�led csak azt kívánom, 
legyél továbbra is ilyen jó barátom!  
A szívemben örök hely van neked, 

kellemes, boldog ünnepeket!  

A telefonod már tele lehet,  
"kellemes, boldog ünnepeket", 

én se kívánok egyebet:  
szívedet lengje be szeretet!  

Kívánok neked sok békességet,  
mosolyogjanak rád, szeressenek téged, 

kapjál ölelést, és ajándékot sokat,  
üdvözlöm az egész családotokat!  

Polgár Lejla 7.z      
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Az emberek azért örülnek a karácsonynak, mert tudják, hogy akkor jön el a csodák ideje.12

                                                              KARÁCSONY 

A  karácsony  szláv  eredet�  szó,a  keresum  szóból  származik, 
jelentése:újba  átlép�. A  kereszténység  egyik  legnagyobb  ünnepe,  
melyet  Rómában  ünnepeltek  el�ször 337  körül,innen  indult  e  jeles  
nap, s  alig  néhány  évtized  alatt  kiterjedt  az  egész keresztény  világra. 
 A  karácsonyi  ünnepkor  adventt�l  vízkeresztig tart  népszer�  szokásai 
közé  tartozik  az  énekes-verses  köszöntés,a  kántálás valamint  számos-
bibliai  történetfelelevenít�- dramatikus  játék,így  a  paradicsomjáték,és  
a  betlehemezés. A  karácsony  Jézus  Krisztus  földi  megszületésének  az  
ünnepe,melyet  az  egész  keresztény  egyház  december  25-re  tesz. 
Fontos  jelképe  a  karácsonynak  a  karácsonyfa,melyet  ma  már  szinte  
mindenütt 
állítanak. A  karácsonyfa-állítás  szokásának  elterjedésére  sokféle  
elképzelés  alakult  ki. Ezek  közül  az  egyik  ezt mondja:,,A  Szentcsalád  
Egyiptomból  hazajövet Názáretben élt.  József  m�helyében  dolgozott, a  

kis  Jézus  pedig  hulladék  fából  keresztet  ácsolt, amely  ágakat  hajtott és  szép  zöld  lombot. Majd kivirágzott  
és fénye    csillagokat  termett. József  rádöbbent,  hogy  éppen  akkor  volt a  Gyermek  születésnapja. Mária  
titokban  telerakta  a  fa  ágait  eggyel-mással,  aranyos  dióval,ünnepi  ruhával. A  kis  Jézus  örömmel nézett  a  
fára. Eljöttek  játszótársai  is,akik  felköszöntötték.” 
Hazánkban  az  els�  karácsonyfák   a  XIX.  Század  els�  felében  jelentek meg,hogy  a  karácsony  jelképévé  
váljanak. Ma  már  a  karácsony  mindnyájunk  számára  az  emberi  szeretet,és  az  annyira  áhított  béke  
ünnepe. Ilyenkor  jókívánságokkal  és  kisebb-nagyobb  ajándékokkal  kedveskedünk  
családtagjainknak,barátainknak, szeretteinknek. Szijártó  Miklós  7.z 

„Tollforgató” diákok bemutatkozása 

A királykisasszony és a sárkány 

Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy, öreg király, s annak egy olyan szép leánya, hogy a napra lehetett 
nézni, de rá nem. A király férjhez akarta adni a lányát. Jöttek is a kér�k, de még mennyi. A királylány 
mindegyiknek kosarat adott. 
Történt egyszer, hogy egy tizennégy fej� sárkány jött az országba. Bekiált a sárkány a palotába: 
- Hé királyuram! Jöttem, hogy feleségül vegyem a lányodat!- szólt a sárkány. 

- Én ugyan hozzá nem adlak a lányomhoz,inkább magához az ördöghöz!- mondta 
dühösen a király. Erre a sárkány annyira mérges lett, hogy magával ragadta a királylányt. 
Röpült vele messze, árkon-bokron keresztül.  A király kihirdette, hogy annak adja a 
leányát, aki kiszabadítja a sárkány fogságából. 
Volt a másik országban egy legény, aki szerencsét akart próbálni. Hát ment-mendegélt 
észrevett egy szép palotát, azt gondolta, hogy az biztos a sárkányé lehet.  Bement és éles 
kardjával kivégezte a sárkány mind a tizennégy fejét. 
…Elindultak, és amikor haza értek látták, hogy az öreg király már a halálán volt. 
Megkérdezték mi az utolsó kívánsága és erre azt felelte: 
- Én már csak azt szeretném, hogy összeházasodjatok. 
A fiatalok ezt be is tartották. Nagy lakodalmat csaptak. Máig is élnek, ha meg nem haltak. 

Ságvári Zsófia  4.z 

Ajánló 
Jégkorszak 3. - A dínók hajnala 
Ez a történet nagyon vicces. A két mamutnak kölyke születik, akit kés�bb kisbaracknak fognak 
elnevezni. Szid, a butus lajhár talál három dinoszaurusz tojást. Ezeket a tojásokat ki is kelti. Ám a 
tojások anyja rájön, hogy valaki ellopta. A tolvaj után ered, akit megtalál és elviszi kölykeivel 
együtt. A két mamut, a kardfogú tigris és a két oposszum a barátjuk után erednek. Útjuk során egy 
új állattal ismerkednek meg, akit Bák-nak hívnak. A kaland alatt sok érdekes dolog történik a 
cimborákkal. Nekem nagyon tetszett ez a mese, sokat lehetett nevetni rajta. Azoknak ajánlom, akik 
a humoros filmeket kedvelik.  

Vigh Dorina 4.z



Karácsonykor minden út haza vezet!
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Veszprém Megye Jó tanulója – Jó sportolója kitüntetést kapott Lasztovicza Máté 

Diákok és felkészít� tanáraik kaptak elismerést a sportban tanúsított 
munkájukért a Veszprém Megyei Diáksport Szövetség és a Veszprém 
Városi Diáksport Bizottság közös évzáró ünnepségén. Külön 
jutalmazták azokat, akik nemcsak kiváló sportolók, hanem a 
tanulásban is példamutató eredményt értek el. Stolár Mihály, a 
megyegy�lés bizottsági elnöke köszönt�jében többek között arról 
beszélt, hogy a személyes példamutatásnak kiemelt szerepe van 
napjainkban, amikor a fiatalok egészségi állapota, edzettsége siralmas. 
Lasztovicza Máté Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos 
Intézményegység                       
Tanulmányi átlag: kit�n�
Sportág: Fiú párbajt�r, III. korcsoport 
Eredményei: Fiú párbajt�r csapat – II. hely  

Az Arany János Magyar Nyelvi Tesztverseny 
országos dönt�jében kiváló eredmény született 
Az Arany János Verseny dönt�jében Gróf Laura, 5.z osztályos tanuló 
2. helyezést ért el. Az 1-2 fordulóban a legjobb eredményt elért 
tanulókat meghívták az országos dönt�re, amelyen osztályonként az 
els� 120-150 tanuló (a versenyz�k 12-15 %-a) vett részt. 
A dönt�t 2009. december 13-án (vasárnap) 10.00 órától 13.00 óráig 
rendezték meg Budapesten, a Budapesti M�szaki Egyetem Központi 
Épületében. A versenyfeladatok megíratása után a helyszínen 
értékelték az eredményeket. 

Karácsonyi színez� kicsiknek 

Összeállította: Hóbor Szabina 4.a



Az ünnephez nem kell más, csak egy kis fenyõgally, néhány masni, és Te.
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Judit  nénit  mindenki  jól  ismeri  a  büféb�l, de  most  megismerhetitek egy  kicsit 
közelebbr�l! 

Név: Szabóné Gyulovics Judit 
Születési id�: 1977. 
Foglalkozás: büfés néni 
 Kedvencek: 
- étel: vadas 
- ital: körtelé, narancslé, tea 
- énekes: Madonna 
- együttes: Bon Jovi 
- ország: Olaszország 
- sport: aerobik , kézilabda 
- gyümölcs: görögdinnye 
- zöldség: uborka 
- állat: kutya 
- film: Barátok  közt 
- város: Veszprém 
- szín: piros 
- színész: Brad Pitt 
- édesség:csokoládé 
 Milyen nagykori álmai voltak? 
- Egészséges,  szép  gyerekeim legyenek  A boldogság megtalálása. 
Szeret itt  lenni  (dolgozni) az  iskolában? 
- Igen, mert  kedvelem a gyerekek társaságát 
- Tudjuk, hogy  hétköznap  a  büfében  tetszik dolgozni, de   
hogy telnek  a  hétvégéi? 
-Gyermekeimmel foglalkozom, és sokat kirándulok. 
Mi volt a  jele  az  ovis  években? 
-Tulipán. 
Milyen tanuló volt? 
-3-as, 4-es tanuló voltam. 
Milyen emlékezetes pillanatai voltak az  iskolában? 
- Mikor ide jártam – ugyanis én is ebbe az intézményben tanultam, akárcsak ti -   az osztálytársaimmal  jól  
kijöttem,  ezért  sok  élményem köt�dik az iskolai évekhez. 
Melyik volt  a  kedvenc tantárgya,  és  melyik  ment  kevésbé? 
-Az ének és a biológia  igen  jól  ment,  de  a  matematika nem tartozott a kedvenceim közé. 
Köszönjük szépen a beszélgetést! 4. osztályos újságírók 

KARÁCSONYI HAHOTA 

A skót kisfiú megkérdezi az 
apjától: 
- Apa, mi lesz karácsonykor a fa 
alatt? 
- Parketta, kisfiam, parketta... 

Egy kisfiú ír egy levelet a 
Jézuskának: 
"Kedves Jézuska, nagyon szegény családból 
származom. Kérlek, küldj nekem 10000 forintot 
karácsonyra!" 
A postások nem tudják kézbesíteni, ezért 
kibontják. Megsajnálják a kisfiút és gy�jtést 
szerveznek, de csak 5000 forint gy�lik össze, amit 
el is küldenek a gyereknek. Egy hét múlva újra 
levelet küld a kisfiú a Jézuskának, a postások ezt is 
kibontják. Ez áll benne: "Kedves Jézuska, te 

nagyon rendes vagy, de azok a szemét postások 
lenyúlták a pénz felét!" 

Az egyik rend�r kérdezi a másikat: 
- Mit kaptál karácsonyra? 
- Idegbajt! 
- És mit adsz a feleségednek 
karácsonyra?  
- Egérutat a sarokig. 

Télapó érkezik az óvodába. Egy 
aranyos kislány odamegy hozzá, a 
Télapó megkérdi t�le:- Na, kislány jó voltál?- 
Persze. 
- És, milyen ajándékot szeretnél? 
- Miért, nem kaptad meg az e-mailemet Mikulás?

Sásdi István 6.z 



Amíg az önzés terhessé, addig a szeretet könnyeddé teszi a karácsonyt.
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Kalendárium 
JANUÁR - Boldogasszony hava 

Január 1.   Újév
A polgári év kezd�napja. A pogány Rómában az évkezdetet Janus tiszteletére tartották, kicsapongással ünnepelték. Az 
emberek jókívánságokat mondtak, ajándékokat adtak egymásnak. A január eleji évkezdet a Gergely-féle naptárreform 
(1582) óta vált általánossá. Ez a nap jelentette az újévet, valamint a télközépi ünnepkört. Számos népszokás, hiedelem 
kapcsolódik ehhez a naphoz, amelyet napjainkban már csak kevesen ismernek, használnak. Egyik népszer� szokás volt 
az újévi jókívánságok elmondása házról-házra járva, amiért a háziak almával, dióval kínálták a köszönt�ket. Újévkor 
az egész év sikerét igyekeztek biztosítani, nagyon fontos volt a jó cselekedet az év els� napján, és sokféle tiltással is 
találkozhatunk.  
Január 3.    Genovéva napja
Párizs véd�szentje, népének vigasztalója  
Január 6.    Vízkereszt
A karácsonyi ünnepkör zárása, és a farsangi id�szak kezdete. Az egyik legrégibb egyházi ünnep, a 4. századig Jézus 
születésnapját és az évkezdetet is ezen a napon ünnepelték. Az egyház ezen a napon emlékezik meg a napkeleti 
bölcsekr�l, és Jézus megkeresztelkedésér�l. E naptól kezdve szenteli a vizet a keleti egyház, a középkortól pedig a 
nyugati egyház is. A víz megkereszteléséb�l, (megszenteléséb�l) ered a magyar vízkereszt elnevezés. A liturgikus 
vízszentelést vízkereszt vigíliáján végezték a templomban, de haza is hordták meghinteni vele a házat, a gonosz 
szellemek ellen. Ezen kívül hittek gyógyító hatásában, mely mindenféle betegségre jó volt, de használták a 
mez�gazdaság és állattartás területein is. A víz és tömjén szenteléséb�l alakult ki a házszentelés, melyet ma már 
kevésbé használnak.  
Vízkereszt utáni második vasárnap
E napon emlékeztek meg Jézus els� csodatételér�l, mely imádkozással, énekléssel, evéssel, ivással társult. A pap - a 
római misekönyv szerint - ezen a napon olvasta fel a kánai menyegz�r�l szóló evangéliumont. A kánai menyegz�n (a 
János evangéliumában leírt legenda szerint) Jézus a vizet borrá változtatta. A kánai menyegz�t több háznál is 
eljátszották, majd ezt követ�en hozzáláttak az evéshez, iváshoz, amit a vendégek hoztak magukkal.  
Január 17.   Remete Szent Antal napja
Remete Szent Antal (i.sz. 250) szerzetes volt, akit a háziállatok védszentjeként tiszteltek. A középkorban el�fordultak 
járványszer� mérgezések, melynek tünetei hasonlítottak az orbáncéhoz. Szent Antal tüzének nevezik az orbáncot és az 
ehhez hasonló mérgezést. A betegeket imádságokkal, ráolvasással próbálták gyógyítani. Az ehhez kapcsolódó 
hiedelmek a hitújítás korában elhalványultak, de kés�bb újra éledtek Páduai Szent Antalként.  
Január 18.   Piroska
Piroska napjához f�z�dik ez a mondás: "Ha Piroska napján fagy, negyven napig el nem hagy".  
Január 20.    Sebestyén napja
Az ország Sebestyén-kultusza a pestisjárványokkal, a jószágvésszel függ össze. Amikor a járványok kialakulnak a nép 
hozzá imádkozik.  
Január 22.   Vince napja
A drávaszögi falvakban ún. vincevessz�t vágtak, amit a szobában vízbe állítottak. A kihajtott vessz�kb�l jósolták meg 
a következ� év termését. A gazdák szerint ezen a napon sok bort kell inni, hogy b� legyen a termés. Az id�járás is 
meghatározó volt, például szép, napos id� esetén jó bortermést reméltek, rossz id� esetén viszont rossz bortermést 
jósoltak.  
Január 25.   Pál napja
Ezt a napot pálfordulónak is nevezik, arra a bibliai történetre utalva, mely szerint a Jézust üldöz� Saul ezen a napon 
tért meg, és innent�l Pál apostol néven emlegetik. Ezen a napon pálpogácsával haláljóslást is tartottak. A családtagok 
számára készített pogácsákba libatollat t�ztek, és akié sütés közben megperzsel�dött arra halál várt a következ� évben.  

 Hegyi Bíborka Luca 7.z

Karácsonyi skót viccek 

A skót házaspár karácsonyra, nagy nyúlvacsorára készül, melyre vendégeket is hívnak. A vacsora 
napjának délel�ttjén a szakácsné megkérdezi az asszonytól: 

- Nagysága kérem, lenyúzhatom a nyulat? 
- Nem kell lenyúzni - feleli a Skótné - csak megborotválni. Négy 
vendéggel több lesz, mint amennyire számítottunk. 

Glasgowban két skót támasztja a kocsmapultot: 
- Képzelje uram, a feleségem névnapja és születésnapja is karácsony 
napjára esik. 
- Micsoda véletlen, uram! 
- Dehogyis véletlen! Mit gondol, miért épp �t vettem feleségül?  

Sásdi István 6.z



1. A hagyomány szerint ki állított elsõként karácsonyfát
Magyarországon?
1. Brunszvik Teréz grófnõ; 2. Gróf Széchenyi István; 3. Liszt
Ferenc
2. Honnan ered a szaloncukor?
1. csak Magyarországon ismert, nevét onnan kapta, hogy a
karácsonyfát elsõsorban szalonokban állították fel; 2.
Németalföldrõl kaptuk ezt a hagyományt, ahol a folyékony
cukrot formákba öntötték; 3. az Osztrák-Magyar Monarchia
idején a császári udvarban készítette elõször a cukrász
3. Miért van kitüntetett szerepe a fenyõfának a keresztény
kultúrkörben?
1. Krisztusnak egyszer bujdosnia kellett, és a fenyõfa lomb-
jában tudott elbújni üldözõi elõl; 2. az örökzöldsége az örökké-
valóságra utal; 3. Pogány hagyományokat vettek át
4. A hagyomány szerint milyen gyümölcsöt kell ennünk
karácsonykor, hogy boldog legyen a családi életünk?

1. mandarint, mert olyan színe van, mint a Napnak; 2. körtét, a
termékenységre utaló alakja miatt; 3. almát, melyet annyi
részre kell osztani, ahányan ülnek az asztalnál
5. Ki volt Luca, akinek a hagyomány szerint december 13-án
széket kell készíteni?
1. egy népi legenda szereplõje, aki boszorkányként meg tudta
mondani, ki lesz az eladósorban lévõ lányok férje; 2. egy kato-
likus szent, Lucia, aki szüzességet fogadott, és Krisztusnak
szentelte életét; 3. egy királylány, aki elhatározta, hogy soha
nem megy férjhez, és „rendes” foglalkozást választ, székeket
készít
6. Melyik egyház tiltja az ünneplést?
1. katolikus; 2. zsidó; 3. Jehova Tanúi
7. Milyen színek kötõdnek hagyományosan az adventi kos-
zorú gyertyáihoz?
1. piros és fehér; 2. lila és rózsaszín; 3. kék és sárga
8. Mi a zsidó "megfelelõje" a keresztény karácsonynak?
1. Chanuka; 2. Pészah; 3. Sábesz
9. Miért éppen Ádám és Éva napján állítjuk a kará-csonyfát?
1. véletlenül; 2. mert az elsõ emberpárhoz köthetõ tudás fájával
hozzák rokonságba; 3. mert bizonyos kultúrákban a
Paradicsomot téli tájként ábrázolják
10. Milyen természeti jelenséghez köthetõ a keresztény karác-
sony ünnepe?
1. téli napfordulóhoz; 2. az elsõ fagy megjelenéséhez; 3. a
gyakori hullócsillagokhoz
Beküldendõ a helyes megfejtés! Sorsolás 2010. január 18-án!
A helyes megfejtõk között pizzautalványt sorsolunk ki!

Felelõs szerkesztõ: Zentai Csaba
Szerkesztõségi tagok: Hegyi Bíborka Luca, Vigh Dorina, Sásdi
István, Bodor Tamás, Bruckner Anna, Szijártó Miklós, Hoffman
Fanni, Szabó Nikolett, Fülöp Dorottya, Vagner Jázon, Emõdi

Nikolett, Ságvári Zsófia, Szabó Levente, Hóbor Szabina, Õri Ádám,
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Weboldal: www.alabardos.eoldal.hu
Elérhetõség: alabardosujsag@citromail.hu
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Beküldõ szelvény

1.)

2.)

név

osztály

A helyes válaszokat január 18-ig küldjétek be a szerkesz-
tõség címére emailben (alabardosujsag@citromail.hu),
vagy az Alabárdos információs dobozba papíron leírva,
vagy a weboldalon online beküldési lehetõség!
A helyes megfejtõk között ajándékokat sorsolunk ki az isko-
la Szülõi Munkaközössége, Nyirõ László üvegezõ-kép-
keretezõ mester, és a La Pergola pizzéria és étterem
jóvoltából. /A szerkesztõség fogadóórája: minden szerdán
1400-1500, informatika-terem./
A nyertesek névsorát az iskolaújság honlapján megtalál-
hatjátok (www.alabardosujsag.eoldal.hu).
Elkészült a Tapolcai Általános Iskola online iskolaújságja:
www.iskolaujsag.mlap.hu

1.) Karácsonyi teszt

2.) Keresztrejtvény

1. Nõi név
2. ___________alma
3. Ravasz állat
4. Udvari szerszám
5. Puhatestû állat
6. A csúnya ellentétje
7. Ezt kapunk egy verseny után
8. Egy ország neve
9. Kiugratja a ____________ a bokorból.

Emõdi Nikolett 4.z


