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

Aktuális 3-5. old.

Hírek 6. old.

Ti írtátok 7. old.

Egészség 8. old.

Farsang! Farsang! Farsang! 9-11. old.

Alsósoknak 12. old.

Hagyományõrzés 13. old.

Sport 14. old.

Kalendárium - Hahota 15. old.

Rejtvénysarok 16. old.

Babits Mihály: Tél (részlet)
- Téli képzetek. -

Most kerget népet a hideg

a sima városutcán;

most fájva zsong a vén ideg

s repül a szél a pusztán.

Dinom-dánom, dáridom,

mostan áll a farsang

zeng a szél a várhidon,

zeng a várban karhang.

Mészáros Dóra 2.z



Az igazságot gyakran kisajátítjuk, a tévedést soha. Tatiosz
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Közérdekû

Márc. 2. (hétfõ) 17 óra - Fogadóóra

Márc. 3. (kedd) - Nyílt nap a leendõ elsõsöknek

Márc. 10. (kedd) - Nyílt nap a leendõ elsõsöknek

Márc. 13. (péntek) - Megemlékezés

1848. március 15-érõl

Márc. 19. (csütörtök) - Játszóház a leeendõ

elsõosztályosoknak

Márc. 23-27. (hétfõtõl-péntekig)

- A magyar nyelv hete, Iskolai konferencia

Márc. 24. (kedd) - Sportdélelõtt a leendõ

elsõosztályosoknak

Márc. 28. (szombat) - Tanítás nélküli munkanap

Márc. vége - Szavalóverseny alsó- és

felsõ tagozatosoknak

Márc. 31. (kedd) - Iskolai nyíltnap

Ápr. 2. (csütörtök) - Iskolai nyíltnap

ALABÁRDOS rendezvénynaptár

A Tapolcai ÁÁltalános IIskola BBárdos LLajos IIntézményegysége
szeretettel várja a szülõket gyermekeikkel együtt iskolabemutató programjaira.

2009. március 3-án kedden és
2009. március 10-én kedden 

745-tõl tartandó
NYÍLT  NAPJAIRA

2009. március 19-én 1600-kor a
JÁTSZÓHÁZBA

2009. március 24-én 930-kor a
SPORT DÉLELÕTTRE

A fenti napokon a hozzánk látogatók betekintést nyerhetnek iskolánk hétköznapjaiba,
megismerkedhetnek az elsõ osztályos tanító nénikkel:

Keszler Józsefné Zsuzsa nénivel (ének-zenei osztály) és
Dr. Sipos Ferencné Emõke nénivel (normál osztály)

Rendezvényeinkre minden érdeklõdõ szülõt és
iskolába készülõ kisgyermeket szeretettel várunk!

Gál Attila
intézményegység-vezetõ

KEDVES SZÜLÕK!

KEDVES LEENDÕ ELSÕ OSZTÁLYOS GYEREKEK!



A béke nem a konfliktus hiánya, hanem a konfliktus kezelésének képessége. Dan Millman 3

ALABÁRDOSAktuális

AA  nnyyíílltt  nnaappookk  pprrooggrraammjjaa::
2009. március 3. (kedd)

Idõpont Foglalkozás megnevezése Vezeti: Helyszíne:
745-755 Intézményegység-vezetõi tájékoztató ebédlõ

az iskoláról, speciális képzésekrõl
800-845 Ének-zene óra (zeneis) Sellyei-Cseh Ágnes 1.z terme, földszint

JUDO Simon Mihály tornaterem (4.a)
Gyógytorna Dr. Bakné Vollmuth Noémi tornaszoba, emelet (3.a)

845-855 SZÜNET - Kiállítás megtekintése a zsibongóban.
855-940 Matematikaórák Keszler Józsefné 2.z terme, földszint

Dr. Sipos Ferencné 2.a terme, földszint
940-955 SZÜNET - Tízórai vásárlási lehetõség a büfében
955-1040 Magyar irodalomórák Keszler Józsefné 2.z terme, földszint

Dr. Sipos Ferencné 2.a terme, földszint
1040-1050 SZÜNET
1050-1120 Néptánc Szijártóné Lovász Gabriella alsó zsibongó (2.z)

Játékos német Rédliné Kocsis Mária német nyelvi terem,
nyelvórák emelet (6.z)

angol Németh Szilveszterné 4.z terme, földszint
Ismerkedés az iskola Gál Attila emelet, számítógépterem (8.z)
számítógépparkjával

1120-1135 Fórum a szülõknek Gál Attila 2.z terme, földszint
intézményegység-vezetõ

2009. március 10. (kedd)
Idõpont Foglalkozás megnevezése Vezeti: Helyszíne:
745-755 Intézményegység-vezetõi tájékoztató ebédlõ

az iskoláról, speciális képzésekrõl
800-845 Matematikaórák Keszler Józsefné 2.z terme, földszint

Dr. Sipos Ferencné 2.a terme, földszint
845-855 SZÜNET - Kiállítás megtekintése a zsibongóban.
855-940 Magyar irodalomórák Keszler Józsefné 2.z terme, földszint

Dr. Sipos Ferencné 2.a terme, földszint
940-955 SZÜNET - Tízórai vásárlási lehetõség a büfében
955-1040 Ének-zene óra (zeneis) Sellyei-Cseh Ágnes 3.z terme, földszint

Magyar nyelvtanóra Dr. Sipos Ferencné 2.a terme, földszint
1040-1050 SZÜNET
1050-1120 Néptánc Szijártóné Lovász Gabriella alsó zsibongó (1.z)

Játékos angol Németh Szilveszterné 3.z terme, földszint
nyelvórák német Rédliné Kocsis Mária német nyelvi terem,

emelet (6.z)
Ismerkedés az iskola Gál Attila emelet, számítógépterem (7.z)
számítógépparkjával

1120-1135 Fórum a szülõknek Gál Attila 2.z terme, földszint
intézményegység-vezetõ



AktuálisALABÁRDOS

Minden világ, minden faj, s minden korszak a saját képére formálja isteneit. Rider Haggard4

Azért, mert:

- A városközpontban, a buszmegálló melletti elhelyezkedésünk miatt könnyen és gyorsan meg lehet
közelíteni az iskola épületét.
- Felújított, biztonságos iskolaépület, nagy udvar zöld területtel, három bitumenes sportpályával áll a
gyerekek rendelkezésére.
- Matematikából és idegen nyelvekbõl (angol, német) csoportbontással biztosítjuk a képesség szerinti hal-
adást.
- Ennek köszönhetõen matematikából és magyarból az országos szint felett teljesítenek diákjaink az össze-
hasonlító mérések alapján.
- 1. és 2. osztályban biztosítani tudjuk az osztályonkénti (homogén) napközis csoportot.
- Napköziseink havi rendszerességgel járnak moziba és könyvtárba.
- A lemaradókkal képzett fejlesztõpedagógusok foglalkoznak egyénileg.
- Jól felszerelt teremben, testnevelés óra keretén belül képzett gyógytestnevelõ tart gyógytestnevelési
foglalkozásokat a kiszûrt tanulóknak.
- Órarendbe illesztett néptánc- és judó oktatást tartunk hetente.
- Biztosítjuk a színházba és hangversenyre járás lehetõségét.
- Kalendáriumi délutánok keretén belül játékos formában megismertetjük a gyerekeket népi hagy-
ományainkkal, jeles napjainkkal, népszokásainkkal.
- Lehetõséget biztosítunk a természetes anyagokkal való kézmûveskedésre.
- Szakköreink sokszínûségével segítjük a tehetségek kibontakozását.
- Alsósoknak úszásoktatást, felsõsöknek sítábort szervezünk.
- Az elsõsök gólyatáborban, a nagyobbak erdei táborban vehetnek részt.

Az emelt szintû ének-zenei tagozatot azért, mert:

- A gyermekek játszva sajátítják el az énekóra anyagát. Pszichés életkori fejlettségüknek leginkább
megfelel a játék, a dal, a mozgás adta örömmel szerzett tudás.
- Gyermeke térítési díj nélkül, tanórai keretben sajátítja el a furulyajátékot.
- A ritmuskészség fejlesztésére mozgásos népi játékok, a magyar néptánc alapjai szolgálnak táncórán.
Mozgáskultúrájuk, tartásuk is javítható.
- Fejlõdik a megosztott figyelem, hiszen egyidõben több cselekvést végeznek: Tapssal kísért éneklés, kéz-
jelzéses dalolás, táncolás saját énekszavukra, hangszerekkel kísért közös dalolások.
- Pedagógusaink megfigyelései alapján mondhatjuk: koncentráló képességük, memóriájuk, számolási-
olvasási alapkészségük a zenével indirekt módon fejlõdik.
- Népdalaink világával megismerkedve a régmúlt hagyományaival, történelmünkkel, az egyes mûvészi
korszakokkal komplex gondolkodásra ösztönözzük a gyermekeket.
- A zenei általános iskolában megvalósítható a közismereti és mûvészeti tárgyak legerõsebb koncentráció-
ja, ami által a közismereti tárgyak mindegyikének alaposabb, fokozatosabb elmélyítése válik lehetõvé.
- Feladatunk nem mûvészképzés, hanem a zenével való találkozás meghatározó erejének felhasználásával,
kórusénekléssel beleoltani a gyermekekbe a jó zenei ízlést, az egészséges mûvészi felfogást és
ítélõképességet, hogy az életben mûvészi-szellemi igénnyel lépjenek fel.
- Célunk a zeneileg mûvelt ifjúság, az ismeretekre, tudásra nyitott fiatalság, zeneértõ közönség nevelése.
- Azért, mert énekelni jó!

"A zene hatása olyan emberformáló erõ, amely kihat az egész személyiségre. Az értékes zene fogékonnyá
teszi az embert a szép befogadására, formálja ízlését és emberi magatartását." (Kodály Zoltán)

Miért válassza Ön gyermeke számára a Tapolcai Általános Iskola
korszerû, jól felszerelt Bárdos Lajos Intézményegységét?



Soha ne félj kimondani azt, amirõl egész lelkeddel tudod, hogy igaz. Márai Sándor 5
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Keszler Józsefné
30 éve vagyok pedagógus. Hosszú évek óta az iskola ének-zene tagozatos

osztályában tanítok. Nagyon fontosnak tartom a zene szerepét a gyermekek
személyiségformálásában.

Kodály vallomása szerint, nem lehet egészen boldog ember, akinek nem
öröm a zene.

Mindig nagy kihívásnak érzem a kis elsõsök tudásának gyarapítását, érdek-
lõdésük felkeltését.

Fontosnak tartom a tananyag elsajátítása mellett, hogy személyes kapcsola-
tot is tudjak kialakítani minden egyes tanítványommal. Saját két gyermekem
is - akik azóta már egyetemisták - ennek az iskolának voltak tanulói, így
bátran,jó szívvel tudom ajánlani mindenkinek ezt az iskolát. Sok szeretettel
várom a leendõ elsõsöket!

Dr. Sipos Ferencné
Kaposváron szereztem tanítói diplomát. 23 éve vagyok pedagógus.

Sümegen kezdtem tanítani. A Bárdos Lajos Intézményegységnél 16 éve dol-
gozom. Három gyermek boldog édesanyja vagyok. Már általános iskolás
korom óta a pedagógus pályára készültem. Nagyon szerettem kisgyerekekkel
foglalkozni. Édesapám is pedagógus volt, akit példaképemnek tekintek.

Fontosnak tartom, hogy a gyerekekkel ne csak a betûk és számok világába
utazzunk el, hanem tanítványaimat jól megismerjem, és mindenkivel szemé-
lyes kapcsolatot alakítsak ki. 

Izgalommal teli kihívás a kis elsõsök tudásának gyarapítása, kíváncsiságá-
nak, érdeklõdésének felkeltése és fenntartása, személyiségüknek formálása. A
legnagyobb örömet az jelenti, ha volt tanítványaim szeretetben, tisztességben
élik életüket és megõrzik azokat az értékeket,  amelyeket segítettünk gazdagí-
tani.

Az idei tanévben másodikasokat tanítok, év végén válok meg tõlük. A
búcsú mindig nehéz, de tudom, hogy a felnövõ gyermekek helyére újak jönnek. Szeretettel várom õket!

Kordikné Varjas Gabriella vagyok, két
kamasz lány édesanyja.

Középiskolás éveim a pápai Türr istván Gimnázium és
Óvónõi Szakközépiskolában töltöttem ami egy életre
elkötelezett a gyermekek nevelése és okítása mellett.

Innen egyenes út vezetett a tanítóképzõ fõiskoláig.
A diploma megszerzése után az egykori 2. számú

Általános Iskolában kezdtem pedagógusi pályafutásom.
A szülési szabadság leteltét követõen ennek az iskolá-

nak falai között folytathattam munkám.
A napi nevelõ és oktató munka mellett néptáncot taní-

tok, ahol a hagyományõrzésen túl újra rátalálunk  a gyer-
mekekkel az együtt játszás örömére.

Nyaranta néhány elkötelezett kollégámmal kézmûves
táborokat szervezek ahol  kis tanítványaink megtapasz-
talhatják az alkotás szépségét s, hogy mindenki jó és
ügyes valamiben.

Várunk ide min-
den olyan leendõ
kisiskolást, aki se-
gítségünkkel sze-
retné bejárni azt a
hatalmas birodal-
mat amit úgy hív-
nak: TUDÁS s
ami közelebb visz
minden embert ön-
magához.

Muzsi-Stark Irma
Pályaválasztásom min-

dig is egyértelmû volt,
hiszen édesapám is peda-
gógus, az õ munka iránti
szeretete rám is hamar
átragadt. Így a gimnázium
után könnyen választot-
tam fõiskolát, a bajai
tanítóképzõ német nem-
zetiségi szakára jelentkez-
tem. A német nyelv pedig
nagyszüleim öröksége, hi-

szen õk a német nyelvet használták mindennapjaikban.
Szerettem volna megérteni, hogy mit beszélnek, mikor épp
nem magyarul szóltak egymáshoz. A fõiskola után a
köveskáli általános iskola fogadott be, ahol németet tanítot-
tam, de más tantárgyak oktatásába is betekinthettem. Panni
tanító néni gyerekszeretete és szigorú következetessége
alakította ki tanítási beállítottságomat. A köveskáli iskola
után a Bárdosba vezetett az utam. Itt dolgozom kilenc éve.
Elõször németet tanítottam, de ma már egyre több hasznát
veszem a tanítói végzettségemnek is. Örülök, hogy a nap-
közi nyugodt perceiben van idõm közelebbrõl is megis-
merni a ránk bízott gyermekek gondolatait, érzelmeit. Jó
érzés, hogy "kis" gondjaikkal hozzám fordulnak, megbíz-
nak bennem, gyakran lehetek "titokbarátnõ".



A három legnehezebb dolog az életben: bízni, hinni, megbocsátani. Anya, lánya, unokája c. film
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Megmérettünk...

Balázsjárás

Arany János magyar nyelvi levelezõs verseny /országos/
5. hely Sásdi Árpád 5.z

Sudoku /megyei/
4. hely Emõdi Nikolett 3.z

Varga Tamás Matematika Verseny /megyei/
4. hely Nagy Noémi és Ságvári Dalma 7.z

A 2008/2009-es tanév - Wass Albert Könyvtár és Múzeum által meghirdetett -  olvasópályázatának ered-
ményei:

7-8.osztály 
1. Lájer Attila és Burszán Botond 7.z 189 pont - Bárdos Lajos Intézményegység
2. Vagner Jázon és Máyer Tamás 7.z 188 pont - Bárdos Lajos Intézményegység

3. Fülöp Dorottya és Kárpáti Réka 7.z 175 pont - Bárdos Lajos Intézményegység
5-6. osztály

1. Tóth Dóra és Wildhoffer Renáta 5.z  153 pont - Bárdos Lajos Intézményegység
2. Vincze Gyõzõ 5.z 138,5 pont - Bárdos Lajos Intézményegység
3. Papp Lilla 5.o 132, 5 pont - Mûvészetek Völgye Monostorapáti

4.osztály 
1. Papp Szabina és Illés Klaudia 155,5 pont - Bárdos Lajos Intézményegység
2.Somogyi Zsófia és Gróf Laura 153 pont - Bárdos Lajos Intézményegység

3. Keller Lúcia és Karafiát Alexandra 152,5 pont - Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola
3. osztály

1-2 Filippe Dárió 112 pont - Bárdos Lajos Intézményegység
1-2 Szûcs Dalma 112 pont - Kazinczy Ferenc Tagintézmény

3. Lájer Dóra 111 pont - Bárdos Lajos Intézményegység

Szép magyar beszéd területi fordulója
1. hely Kovács Alexandra,

aki a Dunántúli Kazinczy-verseny döntõjébe jutott.
Ezt a versenyt minden évben Balatonbogláron rendezik meg.

Osztályunk február 3-án mutatta be a balázsjárás szokását. Ebben a népszokásban az iskolás fiúk házról-házra
jártak, hogy gyerekeket verbuváljanak az iskolába és adományt gyûjtsenek tanítójuknak. Öltözetük fehér ruha,
fejükön csákó, fakardot és lándzsát hordoztak. A leggyakoribb szereplõk: elöljáró, generális, kapitány, orvos,
zászlótartó, kiskatona, õrmester, káplár, paraszt. Amikor végeztek húst, kolbászt, szalonnát kaptak.

A felkészítést köszönjük Ági néninek és Ili néninek. Szerintünk nagyon tetszett mindenkinek.
Gyarmati Vince, Szabó Levente 4.z



Ami elromolhat, az el is romlik. Murphy 7

Ti írtátok ALABÁRDOS

Sítábor Martinban

Illemtan

Idén egy régi álmom teljesült. Szüleim megengedték,
hogy részt vegyek az iskolai sítáborban, amelyet már évek
óta a szlovákiai Martinban tartanak.

Hosszú hetekig alig tudtam másra gondolni, nagyon las-
san telt az idõ. Úgy tûnt, sosem lesz már január vége. Minél
jobban közeledett a várva várt idõpont, annál gyakrabban
nézegettük a hóállás jelentést. Édesanyám egyre sûrûbben
kérdezgette, mit szeretnék vinni magammal. Végig kellett
gondolnom, és utána kellett érdeklõdnöm, mire is van szük-
ség ilyenkor. Sok mindenrõl kellett gondoskodni. Megfelelõ
ruházatról, tisztasági eszközökrõl, útlevélrõl, pénzrõl.
Természetesen jó tanácsokat is kaptam bõven, szüleimtõl,
nagyszüleimtõl, sõt még a tapasztaltabb osztálytársaktól is.

Már pénteken nekiálltunk a pakolódásnak, de az utolsó
pillanatban is került ez-az a táskákba, hátha pont arra lesz szükség. Vasárnap kora reggel indultunk, s aznap délután el
is foglaltuk a szállást. Négyágas szobákban laktunk. A buszon elkezdhettük az ismerkedést a többi gyerekkel. Erre
szükség is volt, hiszen a Batsányi tagintézménnyel közösen mentünk.

Hétfõn reggel két csoportra osztottak bennünket sítudásunk alapján. Én szerencsére a haladó csoportba kerültem,
mivel már többször volt a lábamon síléc. Több pályát is kipróbáltunk. Legjobban a francia felvonó tetszett, mert abból
kényelmesen lehet nézegetni utazás közben, de a gyors tányéros felvonó is élvezetes volt. Szinte az egész napot a sípá-
lyán töltöttük, és csak egyszer tartottunk szünetet, hogy együnk, igyunk és rendezzük egyéb ügyeinket. Minden nap
alaposan elfáradtunk, de vacsora után új erõre kaptunk. Az estéket játékkal, beszélgetéssel töltöttük. Az utolsó estén
énekszóval búcsúztunk a tábortól, de azért másnap délelõtt még csúsztunk néhány órát. 

A hazaindulás elõtt mindenki megkapta a névre szóló sídiplomáját, aminek nagyon örültünk, kedves emlék lesz szá-
munkra. Hosszúnak tûnt az út hazafelé. Legalább annyira vártam a hazaérkezést, mint az indulást. Nagyon örültem,
hogy viszont láttam családomat. Még aznap este nagy élménybeszámolót tartottam, pedig nagyon kimerült voltam. Azt
sem szabad elfelejteni, hogy mindennek ára van, hiszen ezután következett az egy heti hiányzás pótlása. Mégis
megérte, életem egyik legszebb élménye volt. A többi sítáboros nevében is köszönöm Laci bácsinak, Zsolti bácsinak,
Szilvi néninek és Zsuzsa néninek, hogy tanítottak bennünket és vigyáztak ránk. Gyarmati Sarolta 6.z

Mindig legyen használható íróeszközöd, hegyezett ceruzád, fogó tollad, radírod, és a különbözõ tantárgyakhoz szük-
séges javító, és színezõ ceruzák. Rendszeresen ellenõrizd ezek állapotát, és szükség esetén hegyezd, cseréld. Ezek
munkaeszközök, tehát hiányuk, rossz állapotuk akadályoz a tanulásban.

Az óra alatt folyamatosan figyelj. Ez a lecke pontos megértésének elõfeltétele. Ne zavarj másokat az odafigyelés-
ben. Feleslegesen ne zajong, sem szóval, sem eszközeiddel. Társaid munkáját hátráltathatod azzal, hogy elvonod
figyelmüket. Ha véleményed, kérdésed, ötleted, vagy mondandód van, azt jelentkezéssel add tudtára a tanárodnak. Ne
kiabálj közbe, és ne jelentkezz túl erõszakosan. A padból kiesve, vagy félig állva szintén ne jelentkezz. Ha felszólí-
tanak a feltett kérdésre kerek mondattal válaszolj. A "hát" szóval kezdõdõ mondat nem tekinthetõ sem nyelvtanilag,
sem stilisztikailag elfogadhatónak. Türelmesen várd meg az óra végét, és ne pakolj össze a jelzõ csengetéskor. Az óra
végén ne rohanj ki a terembõl, hanem felszereléseidet elrakva nyugodtan hagyd el a helyiséget. 

A folyosón közlekedve tartsd be a "jobbkéz" szabályt, azaz a jobb oldalon haladj. A lépcsõn is a jobb oldalt használd.
Ne fuss, és ne is andalogj másokat zavarva. A hangoskodásnak itt sincs helye.Ügyelned kell a folyosó rendjére és tisz-
taságára is. A szemetedet helyezd a szemétgyûjtõ edénybe. A folyosó bútorzatát se rongáld, ne tologasd, és ne okozz
velük másoknak kellemetlenséget.

Ha teheted menj ki az udvarra, ahol friss levegõt szívhatsz, és ezzel szervezeted felfrissülését segítheted. Itt bátrab-
ban hangoskodhatsz, de túl bántó itt se légy. A nyitott tér jobban elvezeti a hangot, tehát erõsebb, hangosabb megny-
ilvánulásaid is lehetnek. A rendre és a tisztaságra itt is ügyelned kell. Az udvar tárgyait ne rongáld, hanem rendel-
tetésüknek megfelelõen használd. Ne vigyél ki tantermi eszközöket az udvarra, széket, padot, taneszközöket, kivéve,
ha erre megkértek. Ha netán sporteszközök állnak rendelkezésedre, a szünet eltöltésére, akkor ügyelj a saját, és mások
testi épségére is. Ne veszélyeztesd az ablakokat labdával, vagy más eszközzel. Peszleg Pálma 8.z



A kivétel erõsíti a szabályt - és felborítja a költségvetést... Murphy8

EgészségALABÁRDOS

Az idén február 25-én van hamvazószerda, kezdetét veszi a Húsvét
elõtti 40 napos böjt. Manapság ez azt jelenti, hogy hamvazószerdán és
a böjtben péntekenként, aki böjtöl, háromszor eszik és húst nem
fogyaszt.

Az alábbiakban az internetrõl szemezgettem a böjttel kapcsolatban.

A böjtölés - amit egyfajta diétának is felfoghatunk - kifejezetten jót
tesz a szervezetnek. Tisztít, salaktalanít, serkenti a felgyûlt mére-
ganyagok távozását, fokozva ezzel fizikai - szellemi tel-
jesítõképességünket. Szépíti bõrünk, üdíti lelkünk - fitté, fiatalossá tesz.

A megszokott élvezetekrõl való önkéntes lemondás, a bizonyos
idõszakokhoz kötött testi-szellemi megtisztulás, a böjt az emberiség
egyik legõsibb tradíciója. A keresztény vallásban bizonyos élelmiszerek
kerülését, akár az étkezésrõl való teljes lemondást jelentheti.

Ha nem fogyasztunk húst, ezzel megkönnyítjük emésztõrendszerünk
mûködését. Az egyébként a zsíros ételek emésztésére fordított energia
ilyenkor más szerveink kedvezõbb mûködését, a szervezet regen-
erálódását segíti elõ, és fokozott szellemi-fizikai teljesítõképességet hoz
magával. 

A nagyböjti étrendekben sûrûn szerepel a bab, a sóban fõtt bab, az
olajos káposzta, az aszalt gyümölcsök és a fõzelékfélék. És a különbözõ halételek, tojásételek, kalácsok.
Mint azt a ránk maradt szokások bizonyítják, az ételek helyes megválasztásával a böjti napokon is lehet
választékosan étkezni.

Jellegzetes böjti ételek

Népi konyhamûvészetünkben jellegzetes böjti ételnek számított a cibereleves,
a korpából készült savanyú leves, a tejleves, túrós vagy mákos csikmák (házi,
gyúrt tészta, amelyet kinyújtás után csíkokra vágnak, frissen, forrásban levõ
vízben kifõznek, majd cukrozott, darált mákkal megszórva fogyasztják), külön-
bözõ aszalt gyümölcsök, tojás, halételek és sóban fõtt bab, vagy a paprikás lepény.

Ti mit esztek ilyenkor? Szabóné Takács Mária védõnõ

Együnk vagy nem és mit?

Banános tallérok

Hozzávalók: Babapiskóta tallérok, baracklekvár, 2db banán, csokiön-
tet és fogvájó az összetûzéshez.
A tallérok felét megkenjük lekvárral, 1-1 szelet banánt teszünk rá.
Rátûzzük az üres tallérokat a fogvájóval.
Végül forró csoki öntetbe mártogatjuk, de vigyázz, meg ne égesd
magad! Mihelyt ezzel végeztél, 1-2 órára rakd be a hûtõbe!
Nagyon finom és gyorsan elkészíthetõ édesség. Az újság szerkesztõit
már megkínáltam az általam elõállított "produktummal". Nekik nagy-
on ízlett ez a csemege. Próbáld ki Te is! Nesic Regina Nóra 5.a

Egy finom édesség receptje



A zene az kell, mert körülölel, és nem veszünk majd el. Valahol Európában 9

Farsang! Farsang! Farsang! ALABÁRDOS

Alsósokat kérdeztük meg…
Minek öltöztél be a farsangon? Miért ezt a jelmezt választottad?

Barcza Bogi: - Macskának öltöztem be, mert nagyon szeretem a cicákat.
Bogdán Laura: - Tündér voltam, mert szeretek szép ruhákat fölvenni.
Nagy Sanyi: - Pókember voltam, mert olcsó volt a jelmez és szeretem a róla szóló jelmezt.
Schrötter Sára: - Jázmin hercegnõnek, mert nagyon szép volt a ruha, amit magamra húzhattam.
Sági György: - Ûrharcosnak, mert nagyon szeretem a fantázia világát.
Tóth Rebeka: - Magyar lánynak, mert szeretem a népviseletet.
Gáspár Levente: - Darth Vadernek, mert nagyon szeretem a Star Wars filmet.
Orsós Norbert: - Pókembernek, mert már elsõben is az akartam lenni, de csak most sikerült megvalósítani
az álmaimat.
Mészáros Dávid: - Keresztes lovag voltam, mert így kardot is viselhettem.
Sásdi András: - Betörõnek öltöztem. Azért, mert ezt a jelmezt praktikusan és gyorsan el lehetett készíteni.
Szíjártó Jácint: - Kalóz voltam a farsangon. Azért választottam ezt  a jelmezt, mert karácsonyra kaptam
egy kalózkezet, és ezt fel szerettem volna használni. 
Röss Marci: - Kalóznak öltöztem be. Azért, mert izgalmasnak tartottam ezt a jelmezt, és nagyon-nagyon
szeretem a kalózokat.
Tóth Bence: - Szakácsnak öltöztem be. A testvérem nyomdokaiba szeretnék lépni, mert õ szakácsnak
tanul.
Vígh Máté: - Gördeszkás voltam. Az egyik barátom javasolta ezt a jelmezt. Nekem is nagyon megtetszett. 
Stark Bence: - Bohócnak öltöztem be. Azért mert ez a jelmez kényelmes volt.
Tarnai Martin: - Rapper voltam. Azért mert nagyon szeretem a "rap" zenét.
Hekli Viktória: - Pingvin voltam farsangon, azért mert nagyon szeretem az állatokat.            5.z-s újságírók



Nincs hûséges kutya, csak kicsi szafaládé. Svejk10

Farsang! Farsang! Farsang!ALABÁRDOS

Mint eddig minden esztendõben, idén is keringõztek a nyolcadikos tanulók a gyermek-, és a felnõtt farsan-
gon. Felkészítõ tanárunk Fekete Lajos bácsi volt. Egy kicsit szakítottunk a hagyományokkal, s egy mai
zeneszámot, Iron Maiden Blood Brothers címû mûvét választottuk táncunkhoz. Kezdetét vették a péntek
délutáni próbák. Rengetek munkánk volt, de megérte. Minden próba örök emlék marad, nem beszélve a
két bálról. Ezt az érzést igazán szavakban nem lehet kifejezni. Életem talán legszebb pillanatait ennek a
néhány hónapnak köszönhetem. De most beszéljenek helyettem inkább a képek!

Minden leendõ nyolcadikosnak üzenem: ezt hatalmas hiba kihagyni!

Keringõztek a nyolcadikosok

A bál mint mindig, a nyolcadikosok nyitótáncával
kezdõdött, majd ezt a jelmezes felvonulás
követte. Jobbnál jobb ötleteket és jelmezeket
láthattunk.

A farsangi bál

Nehéz lesz a döntés

A hawaii lányok szépsége és kedvessége
elbûvölte a közönséget - 5.a

Beszél majd az utókor dr. Bubóról - 5.z



Ha bármit pénzért teszel - nem fog sikerülni. Barry Hearn

Farsang! Farsang! Farsang!
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Az arabok mûsora, melynek igazi
meglepetése a tere volt - 6.z

„Csillag születik” - 7.a

Fergetes bál volt!

Kovács Alexandra 8.z

További képeket és rövid videókat a farsangról az iskola honlapján találhattok.

A „megasztárok” megmutatták, hogy õk
valódi sztárok - 7.z

Lakodalom is volt a farsangi bálon.
A fergeteges hangulatról

a 8.z gondoskodott



AlsósoknakALABÁRDOS

Elrejteni a tudatlanságot jobb, mint nyilvánosan mutogatni. Hérakleitosz12

Kifestõk

Útvesztõ
Segíts megtalálni Julinak az utat a
bringájához!

Hatvani Rebeka 5.z



El sem tudják képzelni, mit dolgoztam akkor, amikor még isten voltam. Hirohito japán császár 

Hagyományõrzés
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Kiss Bence vagyok, a Bárdos Lajos Intézményegység 8/z. osztá-
lyos tanulója.

Az iskolákban a diákok ismerik egymást, tudják hogy hányadik
osztályos, hogy milyen tanuló, szeretik-e a többiek, sportol-e. De
azt, hogy mi érdekli, szabadidejét mivel tölti, arról szinte semmit
nem tudnak. 

Én szeretnék bemutatkozni nektek arról az oldalamról is, hogy
mit csinálok szabadidõmben. 

2003. tavaszán baráti körbõl megalakult egy alapítvány, a
Csobánc Váráért Alapítvány, amelynek édesanyám és nagybátyám
is tagja lett. A céljuk Csobánc várának megmentése az enyészettõl. 

Egy kicsit szeretném nektek bemutatni Csobánc várának
történetét. A vár építése 1250 körül kezdõdött, elkészülte után a
Rátóti Gyulaffy család tulajdonába került a 17. század második
feléig. Kinizsi Pál parancsára erõdítménnyé építik, török kézre soha

nem került. 1707. február 25.-én Rabatin osztrák császári tábornagy is megtámadta, de õ sem tudta beven-
ni a várat. 1709-ben berobbantották a császári seregek, és ezzel kezdetét vette pusztulása.

1953-ban még a magyar állam kísérletet tett arra, hogy feltárja és megállítsa pusztulását, ám az
alapítvány létrejöttéig soha más nem tett lépéseket az állagmegóvására, felújítására.

Az alapítványon belül megalakult a Gyulaffy László (õ volt a vár kapitánya) Hagyományõrzõ
Bandérium, amelynek én is tagja lettem. Mint a fényképen látjátok, készült nekem korhû ruha, vannak
fegyvereim ( szablya, tõr, csákányfokos) és egyéb felszereléseim. Tanulok történelmet, bajvívó technikát,
vívni, fegyvert forgatni. Szerencsésnek érezhetem magam, mert a felnõttek befogadtak maguk közé, esti
beszélgetéseiken, mikor a régi kort idézik meg, részt vehetek. Sokat tanulok tõlük, azt hiszem, az évek
folyamán a legszebb amit megtanultam, a hazaszeretet, a gyökerek ápolása. Magamévá tettem azt, hogy
aki nem ápolja a gyökereit, annak nem lesz jövõje sem. 

De ne hogy azt higgyétek, hogy a hagyományõrzésnek csak külsõségi dolgai vannak! Nagyon sokat dol-
gozom velük a várban is. Már több várszakaszt visszaépítettek, ahhoz azonban a köveket ki kellett
bányászni. Nyaranta sokat vagyunk a hegyen, amikor is csákányozunk, lapátolunk, és szedjük a köveket.
Higgyétek el, egy gyerek kellõ akarattal és szeretettel nagyon sokat tud segíteni. Habár munkám során biz-
tosan nem annyi köbméter követ tudtam termelni, mint a felnõttek, õk azonban egyenrangúnak tekintenek
engem.

Évek óta meghívnak bennünket mindenfelé az országba hagyományõrzõ programokra. Többek között
többször szerepeltünk a szigetvári Zrínyi napokon. Este díszõrséget kell állni, amin én is részt veszek. 

2004 óta tartunk Gyulaffy napokat nyáron, ott is rengeteget a munka. Elõtte segítek a plakátok
ragasztásától elkezdve a sátorállításig. A rendezvényeket nagyon szeretem, az ország minden részébõl kb.
100 hagyományõrzõ érkezik. Jó a korhû ruhákban a régmúltról beszélgetni. Mindenféle mûsorokkal
szórakoztatjuk a közönséget. Általában 3000 ember érkezik hozzánk. Szeretik megnézni a felszerelésein-
ket, kérdeznek engem is a régi történetekrõl. Jó dolog, hogy sokat tudok már mesélni a felnõtteknek is. Van
vártámadás, amiben én apródot alakítok. Dörögnek az ágyúk, ropognak a puskák, csattognak a szablyák.

Idén Erdélybe is eljutottam az alapítvány tagjaival. Elmentünk Gyulaffy utolsó lakhelyére. Sajnos az is
ugyanolyan rossz állapotban van, mint a hazai. Megkoszorúztuk a sírja fölé helyezett emléktábláját.

Sokáig lehetne mesélni errõl az 5 évrõl. Téged is arra bíztatlak, hogy találjál magadnak egy olyan
elfoglaltságot, ami egy életre szóló élményt ad, ami a jövõben elõre mutat. Én megtaláltam, s büszkén
fogom majd a gyerekeimnek, unokáimnak mutatni azt, hogy mit tettem azért, hogy õk is örököljenek a
múltból valami fontosat. 

A hagyományõrzés szerepe életemben



Ha valamit megtanulhattunk az elmúlt tízezer évben, az az, hogy semmi sem biztos. Greg Iles

SportALABÁRDOS
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Misi bácsi bemutatkozik
Simon Mihály vagyok, 5 gyermek édesapja. 1954. 04. 30-án Újfehértón születtem.
Nagybátyám ökölvívó volt, és ahogy járni kezdtem, õ tanítgatott bokszolni. Szülõhelyemen a sportok közül a kézi-

labda, futball, és az ökölvívás közt lehetett választani, én az utóbbinál maradtam. Kilencévi bunyózás után egy évig
birkóztam, majd ezután következett a judo. Az ökölvívást egy komoly kiütés után hagytam abba, részben azért, mert
bántott, hogy a könnyelmûségem miatt kikaptam, és egészségi okok miatt el is tiltottak a szorítótól. Ezután 1 évig
birkóztam a Bp. Spartacusban, ahová a judosok is jártak edzeni.

A judonak igazán a sokoldalúsága fogott meg, szabadabban lehet használni a kezet, a lábat. A technikai lehetõségek
száma nagy, szerintem a küzdõsportok közül igen elõkelõ helyen van ebben a tekintetben is. Hat évig a Spartacusban,
tanfolyamos versenyzõként kisebb, nagyobb sikerrel versenyeztem. Nagyon élveztem és sokat segített a fejlõdésem-
ben, hogy az élversenyzõk ukéja lehettem, így az õ felkészülésüket is segíteni tudtam. 1981-ben egyesületet váltottam
és átkerültem a Mélyépterv judo szakosztályába, ahol teljesen más felfogásban oktatták és gyakorolták a judot. A
versenyeztetésen kívül nagy hangsúlyt fektettek az önvédelmi technikák gyakorlására ill. a judot, mint testnevelési
módszert oktatták. Tulajdonképpen ez a Kodokan judo!

1986-ban végeztem a TF-en, mint judoedzõ.
1986 õszén megalakítottuk a Simon Judo Önvédelmi klubbot, majd 12 évre rá megalakult a Simon Judo Önvédelem

Szabadidõ és Diáksport Egyesület.
1988-ban kezdtem el formagyakorlatokkal /katákkal/ foglalkozni.
Nyolcadik éve, hogy sokunk örömére a Master Judo Világbajnokságokon a formagyakorlat /Kata/ versenyszám lett.

Én 2003 óta veszek részt ezeken a versenyeken a tanítványaimmal együtt. Eredményeim:
- Judo Európa Bajnokság 2003. /Kecskemét/: 4. hely
- Judo Mesterek Világbajnoksága 2004. /Bécs/: l. hely
- Nemzetközi Katabajnokság 2005. /Gödöllõ/: 2. hely
- Judo Mesterek Világbajnoksága 2005. /Toronto/: 4. hely
- Judo Mesterek Világbajnoksága 2006. /Tours/: 4. hely
- Judo Mesterek Világbajnoksága 2007. /Sao Paolo/: 2. hely
- Judo Mesterek Világbajnoksága 2008. /Brüsszel/: 4. hely
Fukuda Keiko kilencdanos mester, a World Masters Judo Associations (WMJA) kata tanácsának elnöke, és Eiko

Saito Shephard, a WMJA kata szekciójának második számú vezetõje nemrég díszoklevéllel ismerte el a Kodokan judo
gyakorlásában, népszerûsítésében végzett több évtizedes
munkámat.

1988-tól állandó lakosa vagyok Salföldnek, a családom
2000-tõl szintén itt él a községben. 2001. év óta Tapolcán
a Bárdos Lajos Általános Iskolában tanítom az alsó
tagozatosoknak testnevelési óra keretében a judot.

2007-ben egy 6 részes ismeretterjesztõ filmet készítet-
tünk a judoról. A film célja, hogy megismertesse az
emberekkel a Kodokan judo-t, mint testnevelési módsz-
ert, küzdõsportot, önvédelmi rendszert, életfilozófiát.

Fokozataim:
6. dan Kodokan Jiu-Jitsu
5. dan Judo
2. dan Nihon Ju-Jutsu
1. dan Shaolin Kempo
l. kyu Aikijutsu
Jelenleg a Jiudo Szövetség szakmai igazgatója, Dan

Kollégiumi elnöke és a Magyar Nemzeti Kata Válogatott
tagja vagyok.

Edzéseket tartok: Tapolcán a Bárdos Lajos Általános
Iskolában hétfõn és csütörtökön 17-19h, Révfülöpön az
Általános Iskolában hétfõn és csütörtökön 14.15-15.45h
és Monoszlón a Kultúrházban pénteken 17-19h.



-Te Gizike, nagyon szépen fejlõdik az osztályod!
Arra a kérdésre, hogy ki volt a legnagyobb kirá-
lyunk, már csak nyolcan írták, hogy a Burger King!

Beírás Pistike ellenõrzõjében:
"Tisztelt Szülõ! A fia ma majdnem kirúgta az ablakot."
Válasz:
"Tisztelt Tanárnõ! A fiamat majdnem leszidtam érte."

Tanár kérdi a rosszcsonttól:
- Téged azért járatnak iskolába, hogy ne zavard

otthon a takarítást?

- Pistike, mondj egy tagadó mondatot!
- A Gyuri megette az uzsonnámat.
- De hát hol van ebben a tagadás?
- A Gyuri tagadja.

Csak az állatok tudnak titkot tartani. Julija Ivanova

Kalendárium - Hahota ALABÁRDOS
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A hónap régi magyar neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagy-
böjt java többnyire márciusra esik.

Március hazánk éghajlati viszonyai miatt a tavasz elsõ, bár gyakran sajnos még hûvös, csapadékos hónapja. A paraszti
életben mégis a mezõgazdasági munkálatok kezdetének ideje. Számos az idõjáráshoz kapcsolódó megfigyelés és jóslás
kötõdik ehhez a hónaphoz.

Ugyanakkor március a húsvéti 40 napos nagyböjt hónapja is, ilyenkor tilos a vigalom, a lakodalom, a húsos ételek
fogyasztása.

Március 4. Kázmér napja, Baranyában patkányûzõ nap. Ilyenkor kell utánanézni, hogy a patkányok nem telepedtek-
e meg az istállókban vagy a házban, és ez a nap a legalkalmasabb arra, hogy onnan a gazda kihajtsa a rágcsálókat.

Március 12. Gergely napja, eredetileg a diákság ünnepe, A nap üneplését IV. Gergely pápa rendelte el, ezen a napon
emlékeztek I. Gergely pápára, az iskolák patrónusára. Eredete a XVI. századra nyúlik vissza, amikor a tanulók maguk
és tanítóik számára adományokat gyûjtöttek. Tulajdonképpen az iskolaév lezárását jelentette, a szeptemberi tanév
kezdést csak a XIX. századtól vezették be.

Ezen a napon a gyerekek vidám jelmezes felvonulással, köszöntõk éneklésével és dramatikus játékokkal emlékeztek
Gergely pápára, bemutatták az iskolai életet, az új tanulókat iskolába hívogatták, kosarukba pedig adományokat gyûjtöt-
tek.

Március 18. Sándor napja, a néphit szerint az elsõ meleghozó nap. "Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a
meleget." Bizonyos vidékeken a zab és árpa vetésére legalkalmasabb napnak tartották.

Március 19. József napja, kedvelt névnap ünnep. József, a názáreti ács, Jézus gondviselõje. Az elsõ meleg tavaszi
napnak tartják falun. Erre a napra várják vissza a gólyákat, és a méheket is ekkor eresztik ki. A Mura vidéken a marhákat
is kihajtják a legelõre. Számos termésjóslás is kötõdik a naphoz. Azt tartják, amilyen az idõ Józsefkor olyan lesz nyáron
a szénahordáskor is. Ha az égen szivárvány látható, jó lesz a búzatermés.

Március 21. Benedek napja, a csillagászati tavasz kezdete. A bencés rendet alapító Szent Benedek ünnepe. Egyes
vidékeken fokhagymát szenteltek ezen a napon, amelynek aztán csodatévõ, betegségûzõ erõt tulajdonítottak.

Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, Jézus Szentlélektõl való fogantatásának napja. Az évszázados
megfigyelésekre alapuló népi bölcsesség szerint ezen a napon indul meg igazán a mezõk növényeinek növekedése,
ekkor érdemes gyümölcsfát oltani, szemezni. Hegyi Bíborka Luca 7.z

MÁRCIUS - BÖJTMÁS HAVA

Nevetõ lexikon
ABRONCS - autóalkatrész karambol után
ADÓ - fájdalmasan magas szolmizációs hang
AGGÓDÁS - gondterhelt vénember kerti munkát
végez
BABARC - a sok babtól hascsikarás gyötörte
ember kínlódó arca
ZSÍRPAPÍR - kövér atya jegyzetel
REJTVÉNY - titkos recept

VILLANYSZERELÕ - elektromos árammal
mûködõ automata javítógép
HÓKOTRÓ - csibéit megfeddve elhessegetõ, fehér
tollazatú tyúkanyó
ESTI MESE - éjszaka elkapott bûnözõk által val-
lomásként elmondott kitalált történet
FENNKÖLT - emeletes áruházban vásárol
LAZAC - halszagú kávészemcsék a csésze alján



1: Hova kéne menni pulykakakast venni az ismert dal
szerint?
a) Badacsonyba b) Debrecenbe c) Kõbányára d) pulykafarmra 
2: Hogy nevezik a kutyákból vagy farkasokból összev-
erõdött csoportot?
a) falka b) banda c) team d) sereg 
3: Melyik szent nevét viseli az éjszaka világító bogár?
a) Szent János b) Szent Ferenc c) Szent Péter d) Szent Ignác 
4: Melyik hangszernek ugyanaz a neve, mint egy
növénynek?
a) gordonka b) orgona c) oboa d) citera 
5: Milyen "gesztenye" egy növénynév?
a) durva b) szolid c) vad d) ádáz 
6: Hogyan nevezik a fejtörõkben egy sorozat valamilyen
szempontból kilógó tagját?
a) tyúktojás b) verébtojás c) kakukktojás d) fecsketojás 
7: Milyen "láza" lehet fellépés elõtt egy színésznek?
a) villany b) mécses c) gyertya d) lámpa 
8: A lónak négy lába van, mit csinál mégis a közmondás
szerint?
a) megbotlik b) megfordul c) elfárad d) gyorsan fut 
9: Kik férnek el kis helyen a mondás szerint?
a) sok szerencsés ember b) sok türelmes ember c) sok
sovány ember d) sok jó ember 

10: Kit vagy mit érnek hamarabb utol, mint a sánta
kutyát?
a) a kocogót b) a hazug embert c) a villamost d) a lajhárt 
11: Mi nélkül nincsen rózsa a közmondás szerint?
a) virág b) levél c) tövis d) gyökér 
12: Mitõl nem esik messze az alma a közmondás szerint?
a) a magjától b) a héjától c) a fájától d) a körtétõl 
13: Mi a boszorkányok kedvelt közlekedési eszköze a
népmesék szerint?
a) ló b) görkorcsolya c) seprûnyél d) autóbusz
+1: Milyen állatok laknak a Pincérfrakk utcában Kormos
István mesecíme szerint?
a) pingvinek b) cicák c) mackók d) borzok

Felelõs szerkesztõ: Zentai Csaba
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Keresztrejtvény
Beküldõ szelvény
Keresztrejtvény megfejtése:

Kvíz tipposzlopa:

1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7....
8.... 9.... 10.... 11.... 12.... 13.... +1.... 

név

osztály

Kvíz gyerekeknek

A helyes válaszokat március 30-ig küldjétek be a
szerkesztõség címére emailben, vagy az Alabárdos
információs dobozba papíron leírva!
A helyes megfejtõk között ajándékokat sorsolunk
ki 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
megtalálhatjátok (www.alabardos.eoldal.hu).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1. A szerelem jelképe.
2. Tavasszal a hó …….. .
3. Február 14-ei névnap.
4. Ámor a ……. Istene.
5. Február 14-én ezt adunk a szeretteinknek.
6. A tavasz másik neve.
7. A tavasz közeledtét jelz  lila virág.
8. Gyakran anyák napjára adott lila virág.

10. Tél után a következ  évszak.
11. Tavasszal több a …….., mint télen.

9. Ezen a napon a férfiak virágot vagy apró 
ajándékot adnak n  ismer seiknek.

Peszleg Pálma 8.z


