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Jön a Farsang

Üres hassal
Nehéz verset írni,
Téli szünet után
Iskolába járni.

Hat-hét órán át
Figyelni, tanulni,
Tanár néninek
Örömet szerezni.

Na, de lassan
Közeleg a farsang
Jön a sok mulatság
Lesz egy pár jó falat.

Jelmezt is készítünk
Ügyesen és szépen,
Vendégeket várunk
Nagy-nagy szeretetben.

Örüljünk hát együtt
Iskolánk farsangján,
Legyünk jó barátok
Az év minden napján.

Szabó Levente 4.z



Minden ismeret kútfeje a tapasztalás. Kölcsey Ferenc
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Közérdekû

Febr. 2. (hétfõ) 17 óra - Szülõi értekezlet alsós    
Febr. 3. (kedd) 17 óra - Szülõi értekezlet felsõs   
Febr. eleje - Balázsjárás                   
Febr. 6. (péntek) - Felsõs farsang              

Febr. 7. (szombat) - SZM bál                        
Febr. 13. (péntek) - Alsós farsang                
Febr. vége - Kiállítás természetes 

anyagokból

ALABÁRDOS rendezvénynaptár

Szeretettel meghívjuk a Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége
szülõi munkaközösségének

FARSANGI BÁLJÁRA
2009. február 7-én 19.30-kor az iskola tornatermébe.

Jelenlétükkel emeljék a bál színvonalát és hangulatát, távolmaradásuk esetén 
támogatójegy vásárlásával és tombola tárgy beküldésével segítsék munkánkat.

A bál teljes bevételét diákjainkra fordítjuk (pl.: gyermeknap, jutalmazások, stb.).

Asztalfoglalás az iskola aulájában:
2008.02.02-án és 03-án 7.30-10.00 és 13.00-17.00 óra között.

Vacsoraigényüket is itt jelezzék!

Várunk mindenkit,
hozd el családodat, barátaidat!

Minél többen vagyunk, annál jobb hangulatot
tudunk teremteni.

szülõi munkaközösség

MEGHÍVÓ

Program:

19.15 Érkezés, helyfoglalás
19.30 Megnyitó, Nyitótánc

Az iskola 8. osztályos diákjai
20.00 Mûsor
21.00 Táncmulatság, vigadalom

Közben tombolasorsolás, licit

Ételrõl, italról az iskola büfé gondoskodik.
Menü választék: - Vadpörkölt

- Rántott szelet
- Rántott sajt

Hangulatfelelõs az SMS együttes.

Belépõ jegy: 1000.-
Támogató jegy: 500.-

Tombola: 100.- 

Ismét eltelt hát egy év,
Jöjjünk össze mielébb!

Várunk Téged szeretettel
Térj be hozzánk jókedveddel!

Vacsora és táncmulatság,
Jókedv, zene vár itt Reád.

Hozd magaddal családodat, 
S legkedvesebb barátodat

Töltsük együtt e neves estét, 
Táncoltassuk meg a menyecskét.

Tömd a hasad, ropd a táncot, 
Élvezzük a mulatságot.



Valamit rosszul tudni rosszabb, mint nem tudni. Gian Casanova 3

ALABÁRDOSHírek

Iskolánk felsõs diákjai január közepén a Tamási Áron Mûvelõdési Központban
tekintették meg  A mi Don Quijoténk címû darabot, a Theatrum Hungaricum
társulat elõadásában. Habár a zenei részletek nem arattak egyöntetû sikert a
nézõk körében, de a lényeg az üzenet, amit a darab igyekezett átadni nekünk:
az álmok és a célok nagyon fontosak az ember életében, és még akkor sem
szabad feladni az értük folytatott küzdelmet, ha már reménytelennek látszik a
dolog. Kovács Alexandra 8.z

Színházi tudósítás

A magyar kultúra napja

Idén is volt sítábor Ausztriában. Január 2-án, reggel indultunk. Az út nagyon
hosszú volt, de már aznap délután síeltünk is. A vacsora így jobban esett, mintha
az egész napos ülés után ettünk volna. Második-harmadik napon még a
táborvezetõkkel síeltünk, azután csoportokra osztottak minket. A csoportok
szabadon síelhettek bármelyik pályán. Éjszakánként általában a hó is esett. Így
reggelenként le tudtunk síelni a felvonókhoz. Naponta háromszor étkeztünk. A sok
mozgástól majdnem mindennap repetát kértek a gyerekek. Esténként programokat
szerveztek nekünk: volt ping-pongverseny, vetélkedõ, filmnézés. A búcsúesten
mindenki a maga módján ünnepelte meg az utolsó estét. Szerdán még délelõtt

síeltünk, azután ebédeltünk, majd elindultunk haza. Az út most is nagyon hosszúnak tûnt, estére érkeztünk
meg. Idén is nagyon tetszett a sítábor, és remélem jövõre is lesz lehetõségem elmenni! Peszleg Pálma 8.z

Sítábor

Ünnepeink sorában az új év kezdetének
közelében ott található a magyar kultúra napja,
január 22-e. Ezt az ünnepet nem jelöli pirossal a
naptár, mégis fontos, mert ilyenkor a magyar
kultúra teljes egészére próbálunk figyelni. Talán
ilyenkor döbbenünk rá, mennyi de mennyi érték,
szellemi és tárgyi alkotás gazdagítja életünket, teszi
színesebbé. Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon
fejezte be a Himnusz címû versét. Ennek emlékére
1989 óta ünnepeljük a magyar kultúra napját.
Méltóbb napot aligha választhattunk volna ennek
megünneplésére, mint nemzeti fohászunknak a
születésnapját.

Iskolánkban mûsoros összeállítással emlékeztünk
meg errõl a napról. Hatvani Rebeka 5.z

A képen az ünnepi mûsor szereplõi, Petõ Dorina,
Haragos Katalin, Tomity Nóra és Õri Ádám látható.

A SZÜLEITEK SEGÍTHETNEK
Február környékén minden évben a kezetekbe nyomunk egy-egy kis papírt, melynek segítségével a szüleitek átutal-

tathatják az iskola alapítványa számára az adójuk 1%-át. 
Ezt a pénzt akkor is levonja az adóhivatal, ha az adózó nem rendelkeznek róla, csak akkor az állam mondja meg hova

költi. Egy törvény évek óta lehetõvé teszi, hogy annak az adónak, amit így is, úgy is levonnak, az 1 %-áról az adózó
döntsön, kinek szeretné adni. Az iskolai alapítvány a hozzá befolyt pénzt a diákjaira fordítja. Ebbõl támogatja az alapítvány
a különbözõ iskolai rendezvényeket, kirándulásokat, jutalmazásokat, az iskola felszerelésének bõvítését, korszerû tansz-
erek, felszerelések, segédeszközök beszerzését.

Segítsetek abban, hogy minél többen ajánlják fel az adójuk 1%-át az iskolai alapítványnak. Ez külön gondot nem jelent,
hiszen csak annyi a teendõ, hogy ezt a kis papírt egy megcímzett borítékba helyezzék el, és az adóbevallással együtt adják
le. Az így összegyûlt összeg pedig jobbítja az iskolai életet.  
Alapítványunk neve: BÁRDOS LAJOS ALAPÍTVÁNY A TAPOLCAI GYERMEKEKÉRT
Adószáma: 19261791-1-19 Számlaszáma: 73200079-11200967



Zene, zene, zeneALABÁRDOS

A lángész egy százalék ihlet és 99 százalék verejték. Thomas Alva Edison4

December 20-án iskolánk kórusai hangversenyt adtak a katolikus templomban. Hangszeres és szóló mûvek hangzottak
el. A mûsor végén tanáraink közül többen is bekapcsolódtak az éneklésbe, amely a kórustagok számára is meglepetés volt. 

Kovács Alexandra 8.z

Karácsonyi hhangverseny aa ttemplomban

Riport Péni Bélával

A Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar immár negyed-
százados tevékenysége a város kulturális életének
meghatározó  részeként él a köztudatban. Talán nincs is
olyan ember a városban és a környéken, aki ne hallotta
volna õket játszani valahol, valamikor. Péni Béla bácsi-
val beszélgettünk, aki a zenekar vezetõje, és egyben a
tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola igazgatója is.

- Mire a legbüszkébb a zenekar életében az elmúlt 25
évben?

- Arra, hogy még mindig van zenekar!
- A Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekart a magyarországi

fúvószenekarokhoz viszonyítva hova lehet besorolni?
- A jelenlegi állás szerint a 'C' kategóriába. Itt nehézségi

fokokról beszélünk, ami a felsõ fok. Annál még egy
nehezebb, ez a 'D' kategória. Mi a C kategóriába tartozunk.

- Nekem a szórakoztató kategóriában a filmzenék a
kedvenceim. Milyen új zeneszámot tanít most a
zenekarnak?

- Szintén filmzenét tanulunk, méghozzá Chaplin
filmzenéibõl a nagy válogatást, és ezt elõ fogjuk adni az
újévi koncerten.

- Mi a legközelebbi célkitûzés, amit szeretne meg-
valósítani? Milyen fellépésre készülnek?

- Az újévi hangverseny 2009. jan. 31-én lesz. Ez a

legközelebbi fellépésünk. A célkitûzésünk természetesen
az, hogy a koncert jól sikerüljön.

- Külföldön ismerik-e a zenekart, és készülnek-e
határainkon túlra?

- Igen, ismernek. Többször voltunk Németországban,
Szlovákiában, és kétszer Spanyolországban. Most készülünk
Olaszországba. Azért ismernek bennünket, mert kétszer
Németországban nemzetközi versenyen vettünk részt. Elsõ
alkalommal arany minõsítést, második alkalommal kiemelt
aranyat kaptunk. Megnyertük a versenyt 69 fúvószenekar
közül (a kategóriában), természetesen a 'C' kategóriában.

- Egy teljesen más jellegû kérdést teszek fel. Nagyon
szép a zenekar nyakkendõje. Tervezik e megváltoztatni
az ing színét, hogy a nyakkendõ jobban érvényesüljön?

- Megmondom õszintén, hogy már nagyon régóta ter-
vezünk egyenruhát a zenekarnak. De mint mindennek,
ennek is anyagi akadályai vannak. Nem kapunk annyi
támogatást, hogy meg tudjuk csinálni. Ez tagonként 10-15
ezer forintba kerül. Ha 50 emberrel ezt beszorozzuk, elég
húzós összeg lenne.

- Végezetül, mint a Járdányi Pál Zeneiskola igazgató-
ja mit tanácsolna azoknak az iskolás társaimnak, akik
most választanak hangszert maguknak?

- Én azt mondom, hogy hangszeren tanulni nagyon jó
dolog. Bármilyen hangszert tanul valaki, bármilyen zené-
vel foglalkozik, az a lelkét szépíti. Ha azt nézzük, hogy én
fúvós tanár vagyok, akkor én azt mondom, mindenképpen
tanuljunk fúvós hangszert. Mert a fúvós hangszert nem
egyedül tanulja az ember. Csak amíg megtanulja, addig
egyedül. Aztán bekerülhet egy fúvós-zenekarba. Megélheti,
milyen jó dolog együtt játszani. A vonós hangszert is tudom
ajánlani. Most hála Isten iskolánkban mûködik egy nagyon
jó vonószenekar. Aki eléri azt a szintet, oda is bekerülhet.
Szemben a zongoristákkal, akik csak egyedül tudnak játsza-
ni. Ha ketten összeülnek, akkor négykezest is elõadhatnak.

- Köszönjük a beszélgetést, további jó munkát kívá-
nunk.

- Én is köszönöm!
Nesic Regina, Varga Vivien, Kovács Katalin 5.a



Sokat kell olvasnod ahhoz, hogy megtudd, milyen keveset tudsz. Lia Csin 5

ALABÁRDOSZene, zene, zene

Iskolánk fels s kórusa meghívást kapott Tihanyba, hogy a vasárnapi szentmise keretében énekeljen. Ekkora 
megtiszteltetés még sosem érte iskolánk diákjait, ezért hát érthet  a nagy lelkesedés.  

Ez a vasárnap minden  résztvev  szívében kedves, szívmelenget , felejthetetlen emléket hagyott.    
Kovács Alexandra 8.z 

Mikor beléptünk a templomba, úgy 
éreztük, a mennyországba kerültünk. 
Nem gy ztünk betelni a szobrok és 
freskók szépségével, mégis minden 
figyelmünket Kati nénire szegeztük, 
hisz rövid próba után kezdetét vette 
a mise. A kórus csodálatosan 
énekelt, lelket adott a hangoknak, 
csilingel  dalai bezengték Isten 
házát.  

A kórustagok már a buszon 
elfelejtették a lámpaláz fogalmát, és 
jókedv en várták a szereplést. 

Mikor megérkeztünk, ámulattal figyeltük a 
hatalmas és bámulatosan gyönyör  Apátság 
épületét.  

Az istentisztelet után az altemplomban megtekintettük I. 
András királyunk sírját, valamint az els  magyar nyelv
írásos emlékünk, a Tihanyi Apátság alapítólevelének 
másolatát  

"Isten - dicséretre
Mégiscsak kiállok"



A sokféle tudás nem tanít meg arra, hogy esze legyen valakinek. Hérakleitosz

PillanatképekALABÁRDOS
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Amikor mindenki decemberben a szép karácsonyi ünnepre készült, mi sem tétlenkedtünk. A Bárdos iskola azon a
szerda délután játszóházba várta a gyerekeket. Nem csak azért, hogy jól szórakozzunk, hanem hogy kipróbáljuk kézü-
gyességünket, s így saját magunk által készített ajándékokkal kedveskedjünk szüleinknek. A készíthetõ ajándékok
közül nehezen tudtam választani. Ki-ki kedve szerint: karácsonyi díszt, ajándékdobozt, asztaldíszt, karácsonyfadíszt,
madárkát, üdvözlõlapot, gyékénycsillagot készíthetett. Én úgy döntöttem, hogy ajándékdoboz készítésével próbálko-
zom. A tanári segítségnek és a kitartó munkának meglett a gyümölcse, a szép ajándékdoboz, ami a szüleim számára a
legszebb ajándék volt, boldogságot varázsolt az arcukra.   Szabó Levente 4.z

Játszóházban

Rendkívüli történelemórán vettünk részt, melynek a
címe "A magyar honvédek a Donnál". 

A nagyon érdekes elõadást Óvári Gábor alezredes tar-
totta, melyben megismerhettük a XX. századi magyar
történelem egyik legtragikusabb eseményét.

Elbeszélésébõl megtudtuk, hogy1943 január 13-ára
virradóan megindult a Vörös Hadsereg támadása a Don-
kanyarban védelmi állást foglaló 2. magyar hadsereg
ellen. A kezdeti hõsies ellenállást a többszörös túlerõ fel-
morzsolta, megkezdõdött a több mint 120 ezer áldozattal
járó menekülés.

A 2. magyar hadseregre egy 200 kilométeres folyósza-
kasz védelmét bízta a német hadvezetés. Az ellenfélhez
képest gyenge fegyverzetû, hiányos téli felszereltséggel
rendelkezõ magyar csapatok egy létszámukhoz képest
aránytalanul hosszú vonalon védekeztek

A mínusz 30 fokos hidegben a fegyverzetüket jobbára

elhagyó és visszavonuló honvédeink végül szervezet-
lenül, sokszor fejvesztve menekültek a támadó és
foglyokat nem nagyon ejtõ orosz csapatok elõl. 

A folyamatos harc mellett a legtöbb áldozatot a
kemény fagy szedte: aki elfáradt és leült az út szélére, az
már nem ment tovább a visszaemlékezések szerint. 

Csapataink jobbára lovas szekereket használtak a
visszavonulás során, de legtöbben gyalog próbálkoztak a
biztonságos terület elérésével. Kevés sikerrel. 

A háborús részvétel kényszerítõ körülményeirõl,
katonáink hõstetteirõl és szenvedéseirõl nem lehetett
beszélni, emléktábláik csak 1990 után jelenhettek meg a
templomok falán. Az elõadás után megnézhettük a II.
világháborús fegyvereket. Örültünk, hogy olyan
eseményekrõl is tájékoztatást kaptunk az elõadótól, ame-
lyekrõl sokáig nem lehetett beszélni. 

Gondos László - Nárai Balázs 8.a

Történelemóra - másképp
A karácsonyi játszóház és az iskolai karácsonyi mûsor képeit a www.pergoli.extra.hu címen megtekinthetitek.



Csak amit megértettél, az a tiéd. Hioszi Tatiosz 7

Megkérdeztük... ALABÁRDOS

Interjú az elsõs tanító
nénivel. A kérdésekre
válaszol Szijártó Miklós-
né (Márti néni).

1. Tart-e otthon házi-
állatot?

- Hát persze. Van két
kutyám, egy kültéri
(Sherry) skótjuhász és
egy beltéri (Misi) bolog-
nese. Amikor az elsõ
kutyusunk elpusztult, azt
mondtam, hogy soha

nem lesz több, annyira fájt a veszteség. Egy hét múlva
pedig már ott szaladgált az utódja az udvarunkban. Van
még négy macskánk, õk kizárólag kültériek, és lányok.
Név szerint: Gombóc, Mizo, Szaffi és Mézi.

2. Sportol-e valamit?
- Sajnos rendszeres sportolásra nincs idõm. Néha

ugyan elmegyek futni a csendes kis edericsi utcákon, de
az mégsem nevezhetõ sportolásnak,hogy az egyik kezem-
ben husáng van, a nadrágom szárán meg egy tacskó.

3. Van-e hobbija?
- Persze, az állatkáim. Most éppen Misi kutyámnak

varrok ruhát, mert egyrétegû bundájában megfázna a
kinti hidegben.

4. Ki a kedvenc színésze, színésznõje?
- Jávor Pál és Gobbi Hilda. (Csak vicceltem...) Ha

ötven évvel ezelõtt születtem volna, biztosan ezt mon-
danám, de mára akkora lett a túlkínálat, hogy ma már
nincsenek kedvenc színészeim, csak kedvenc filmjeim.

Például Hideghegy, Gyermekszív, Indul a bakterház
5. Ha lenne három kívánsága, mi lenne az?
- Most bizonyára azt kellene mondanom, hogy

VILÁGBÉKE, meg hasonlók, ám én ennél hétköznapibb
dolgokat kívánok. 1. Egészséget, hosszú életet azoknak,
akiket nagyon szeretek. 2. Szebb, biztosabb jövõt min-
denkinek. 3. Boldog, nyugodt világot.

6. Milyen tanuló volt?
- Soha nem voltam kitûnõ, egy-két négyes azért mindig

becsúszott. Lehet, hogy furcsán hangzik, de szerettem
tanulni.

7. Soha nem bánta meg, hogy ezt a pályát választot-
ta?

- Nem, mert nagyon szeretem a gyerekeket. Ha az
enyémek már felnõnek, akkor is lesz körülöttem kicsi
gyerek.Ez engem megnyugtat.

8. Van olyan tanítványa, akire valamilyen ered-
ménye miatt büszke?

- Persze, minden évfolyamon több is. Van olyan kis-
gyerek, aki önmagához képest rengeteget fejlõdik, rá csak
én vagyok büszke, ám aki tanulmányi versenyeken is
remekel, õrá az egész iskola az lehet.

9. Hány éve tanít ebben az iskolában?
- Valljam be? 1989-ben végeztem, azóta is itt tanítok.

Lehet számolni...(Kerek szám.)
10. Mit üzen a diákjainak?
- Kitartás! Tudom, hogy nagyon nehéz évek várnak

rájuk, de ezzel én is így vagyok. Említettem, hogy 1989-
ben végeztem, a rendszerváltozás évében. Azóta azt hal-
lom, hogy "majd jobb lesz..." Sajnos erre még várnom
kell, mint ahogyan nekik is. Ezért még egyszer
KITARTÁS!  Horváth Réka 8.z

10 kérdés - 10 válasz

Mit várok a 2009-es évtõl, és milyen fogadalmat tettem?

Az ötödikeseket kérdeztük meg…
Mi volt a legkedvesebb karácsonyi ajándék?

Kurucz Márk: Újévi fogadalmam, hogy sokkal jobban
tanuljak. Az elvárásom 2009-es évre, hogy  egy jó
középiskolába fölvegyenek.
Wildhoffer Vivien: Nem szoktam újévi fogadalmat kötni,
de ha kötök, akkor azért, hogy megszegjem. Újévi elvárá-
som magamhoz, hogy felvegyenek a  középiskolába.
Komjáti Liza és Petró Klaudia: Szeretnénk, hogy az
illemhelyen nagyobb tükör legyen. Megfogadtuk, hogy
nem bosszantjuk fel a tanárokat.
Burszán Botond: Újévi fogadalmam, hogy megtanuljak
gördeszkázni. Erre az évre az-az elvárásom magamtól,

hogy a tantárgyi átlagomat meg tudjam tartani. 
Magyarósi Gergõ: Szûnjön meg a gazdasági világválság.
Lengyel Zsófia: Nem tettem újévi fogadalmat.
Karácsony Eszter: Jobban fogok tanulni, és jó leszek.
Vitai Laura: Megígértem a szüleimnek, hogy az idén job-
ban fogok tanulni, és segíteni fogok anyukámnak a ház-
imunkában.
Wildhoffer Renáta: Nem foglalkozom azokkal, akik csak
a rosszat látják bennem.
Bardon Nikoletta: Szeretném, ha 2009-ben nem szûn-
nének meg a munkahelyek. Gondos László 8.a

Nagy Enikõ: Én egy új telefont kaptam. Talán ez volt a
legkedvesebb. 
Lengyel Zsófia: Plüss mackóm. Nagyon aranyos, és,
bárhová magammal vihetem.
Illés Zsófia: A korcsolyacipõ, mert nagyon szeretek
korcsolyázni.

Németh Ádám: Kaptam internetet, a testvérem is na-
gyon örült neki.
Farkas Ádám: A bicikliskesztyû.
Sipak Patrik: Egy videokártyát kaptam a számítógépemhez.
Bruckner Máté: Egy laptop.
Hegedûs Péter: Kaptam egy autómodellt.
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PályaválasztásALABÁRDOS

2009. január 6-án rendezte meg iskolánk ezt a hagy-
ományos szülõi értekezletet, melyen a 3 tapolcai
középiskola mutatkozott be a szülõknek, és a
pályaválasztás elõtt álló tanulóknak.

Kövesdi Anett a Szász Márton Általános Iskola,
Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézmény igazgatóhelyettese,
Varga Tiborné a Batsányi János Gimnázium és Kollégium
igazgatója, és Lájerné Tóth Éva a Széchenyi István
Szakképzõ Iskola igazgatója látható a képen.

Lájerné Tóth Éva igazgató:
A Széchenyi István Szakképzõ Iskolát a tapolcai és

környékbeli polgárok SZISZI-nek becézik. Az iskola 120
éves szakképzési múlttal rendelkezik, jelenlegi formájában,
jelenlegi székhelyén 1985 óta mûködik. Tagja a Balaton-
felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulásnak. A
jelenlegi létszámok: 671 diák, 35 tanár, 9 szakoktató, 11
technikai munkatárs. Az iskola elég nagy ahhoz, hogy a
korszerû tanulási folyamathoz szükséges tudás és eszköz
bázissal rendelkezzen, és elég kicsi ahhoz, hogy kellõ
figyelem, törõdés jusson minden egyes tanulóra.  A SZISZI
2006 óta EBC*L képzõhely és vizsgaközpont. Nyolca-
dikosoknak választható képzéseik:

1. Kereskedelmi-, Informatikai-, vendéglátó- szak-
középiskola: A szakközépiskola választása annak optim-
ális, aki amellett, hogy érettségizni szeretne, ezeknek a sza-
kterületeknek az alapjait is meg akarja ismerni és ilyen sza-
kirányba szeretne tovább tanulni vagy szakmát választani.

2. Kereskedelmi-, gépészeti-, vendéglátó- szakiskola:
A szakiskola választását annak ajánlják, aki minél hama-
rabb szakmához akar jutni, a rövid távú tervei között még
nem számol az érettségivel, de a választott szakma gyakor-
lásához szükséges fizikai és személyiségbeli követel-
ményeknek megfelel.

Az iskola hazai és nemzetközi eredményeirõl, a mozgal-
mas diákéletrõl, a napi eseményekrõl, a napi munkarendrõl
az iskola honlapja informál: http://www.szechenyi.tapolca.hu

Kövesdi Anett igazgatóhelyettes:
Iskolánkban a szakiskolai képzés viszonylag rövid múl-

tra tekint vissza, viszont a tanulói létszám az elmúlt évek
során folyamatosan emelkedõ tendenciát mutat. A már
kezdetek óta oktatott pék, virágkötõ, gyógynövényismerõ
és termelõ szakmák mellé az irodai asszisztens, pék-cukrász
és szabó (ezen belül a nõi és a férfiszabó) szakmák képzését
is elindítjuk. A 9-10. Évfolyamokon 4 szakmacsoportra
(könnyûipar, ügyvitel, élelmiszeripar, mezõgazdaság)
folyik az elõkészítés és alapozás.  Intézményünk a képzés
mellett fõ feladatának tekinti a fokozott gyermek- és
ifjúságvédelmi tevékenységét, a diákokkal kialakított
szoros és jól funkcionáló együttmûködést, melyet az alac-
sony osztálylétszámok és a közös szabadidõs tevékeny-
ségek lehetõvé is tesznek. Diákjaink megyei, országos és
nemzetközi versenyeken is jó eredménnyel szerepelnek. 

Bõvebb információ az iskola honlapján olvasható:
http://www.szaszmarton.fw.hu/

Nyelvtanulás a gimiben
A tapolcai Batsányi János Gimnáziumban több szak

közül is választhatnak a felvételizõk: angol, német, matem-
atika, informatika, sportiskola és általános tagozat. Az emelt
szintû nyelvi tagozatos osztályokban a fõ nyelvet heti 5, a
második idegen nyelvet heti 3, ill. az általános tantervû, az
emelt óraszámú matematika és informatika, valamint a
sportiskolai tagozaton heti 2-3 órában, csoportbontásban
tanulhatják a diákok. A 11. és 12. évfolyamon a tanulók az
érettségire való felkészülés keretében lehetõséget kapnak
további heti 2 óra nyelvtanulásra, illetve emelt szintû
érettségire való felkészülésre bármely tantárgyból. 

Az elsõ hetekben az elsõsök szintfelmérõ alapján kerül-
nek besorolásra a fõ nyelvbõl (kezdõk és haladók).  Sok tan-
uló közép- és felsõfokú nyelvvizsgát szerez a tanévek során
egyik vagy másik, vagy akár mindkét nyelvbõl. A gólyaként
még kezdõ angolos/németes diákoknak sem kell aggód-
niuk, kellõ szorgalommal õk is megállják majd a helyüket a
nyelvvizsgabizottság elõtt. 

A tavalyi 11. évfolyam tanulói nagy számban éltek az
elõrehozott érettségi lehetõségével. Ehhez osztályozóvizsgát
(11. és 12. osztály tanulmányi anyaga) kell tenni, majd a ren-
des érettségizõkkel májusban vagy a pótérettségizõkkel,
õsszel, rendes érettségi vizsga tehetõ, középszinten a saját,
emelt szinten a kijelölt iskolában. Ez a lehetõség nagyban
megkönnyíti a többi, esetlegesen nehezebb tárgyból az érett-
ségire való készülést, hiszen erre akkor már nem kell tanulni.

A gyakorlati tanulást könnyítik a külföldi nyelvtanulási
lehetõségek: az érdeklõdõk a németországi Stadthagenbe
utazhatnak nyelvtanárok kíséretében, és ott egy hetet töl-
thetnek a helyi iskola diákjainál elszállásolva - anyanyelvi
környezetben mélyedhetnek el a német nyelv rejtelmeiben.
Aki inkább az angolt kedveli, az szervezett, egy hetes  bus-
zos kirándulásaink keretében eljuthat pl. Angliába, Francia-
országba vagy Görögországba -minden évben máshova.

Zárásként, mint végzõs diák elmondhatom, hogy semmi
nyelvtanulásbeli hátránya nem származik annak, aki a
tapolcai gímit választja. Bár én tanultam mindkét nyelvet
általános iskolában, vannak osztálytársaim, akik elsõs
korunkban kezdték tanulni az egyik nyelvet, és az idei tanév
folyamán még felsõfokú nyelvvizsgát készülnek tenni. A
hajlandóságnak és szorgalomnak persze meg kell lennie,
hiszen mint sehol máshol, itt sem adják ingyen az érettségit,
de ha tanul az ember, elérhetõ.  Fecser Enikõ,

a Batsányi János Gimnázium 12. A osztályos tanulója
Aktuális információkhoz juthattok iskolánk honlapján

www.batsanyi-tapolca.sulinet.hu, ahol bepillantást nyerhet-
tek sokszínû iskolai életünkbe.

Pályaválasztási szülõi értekezlet a Bárdosban
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Új arcok a suliban ALABÁRDOS

Nyolc évvel ezelõtt, mikor beléptem ennek az iskolá-
nak a kapuján, még meg sem fordult a fejemben, hogy
egyszer majd el kell mennem. Aztán ahogy múlt az idõ,
szilárd elképzelések alakultak ki bennem. Eldöntöttem,
hogy mi szeretnék lenni, hogyan tovább. És már gondo-
latban évtizedekkel késõbb jártam. Amikor viszont eljött
ez az utolsó év, az álmok vára leomlott, minden más lett,
új utak és új vágyak lehetõsége jelent meg elõttem. Talán
ettõl a döntéstõl alakul az életem jól, vagy éppen rosszul.
És ha már választanom kell, mi legyek, vagy éppen ki?
Annyi mindent szeretnék kipróbálni, annyi minden lehet-
nék. Egy nyolcadikosban tengernyi kérdés merül fel így a

felvételi idején. Az élet tele van hullámvölgyekkel, és ez
az elsõ igazi megmérettetésünk. Nagyon nehéz, és meg
kell küzdeni mindenért, de megéri, és nem szabad felad-
ni. És hogy miért is? A választ adja meg nyolcadikosnak
Arany János!

Elõtted a küzdés, elõtted a pálya,
Az erõtlen csügged, az erõs megállja. 
És tudod: az erõ micsoda? - Akarat,
Mely elõbb vagy utóbb, de borostyánt arat.

Kovács Alexandra 8.z

Egy nyolcadikos töprengései

- Melyik iskolába szeretnél továbbtanulni?
G. L.: Batsányi János Gimnázium Tapolca
B. J.: Róth Gyula Szakközépiskola Sopron
K. M.: Széchenyi István Szakközépiskola Tapolca
S. A.: Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola.
K. A.: 2 tannyelvû Gimnázium Balatonalmádi.
K. P.: Bolyai János Gimnázium Szombathely. 
- Miért azt az iskolát választottad?
G. L.: Azért, mert közel van, és csupa jót hallottam

róla.
B. J.: Ez az iskola tetszett a legjobban mind közül.
K. M.: Mert ez az iskola nekem nagyon szimpatikus.
S. A.: Rendezett és szép az iskola. Szimpatikusak a

tanárok.

K. A.: Szeretnék komolyan foglalkozni az angol
nyelvvel.

K. P.: Mert mindenképpen a biológia az a tantárgy,
amivel sokáig szeretnék foglalkozni.

- Van-e elképzelésed hogy mi leszel, ha nagy leszel?
G. L.: Még nincs elképzelésem, szerintem még van

idõm dönteni.
B. J.: Borász szeretnék lenni.
K. M.: Csõszerelõ.
S.A.: Majd még alakul. Elõször szeretném, ha felven-

nének.
K.A.: Egyetemi vagy középiskolai tanár és újságíró.
K.P.: Fogorvos szeretnék lenni.

Horváth Réka 8.z

(Gondos László, Béres József, Kurucz Márk, Sásdi Adrienn, Kovács Alexandra, Kaszás Pálma)

Megkérdeztük a 8. osztályosokat

1. Milyen lesz a félévi bizonyítványod?
Pandúr Katinka: 4-es lesz a félévim, de remélem, év végén
már jobb lesz.
Hatvani Rebeka: Szerintem jó lesz, de ezt tanáraim döntik
el, nem én.
Õri Veronika: Lesz 1egy vagy két hármasom, de a többi
jegyem 4-es, 5-ös.
Sásdi Árpád: Szerintem sok tantárgyból 5-ös leszek, de lesz
olyan, amibõl 4-es.
Horváth Daniella: Én jó bizonyítványra számítok, kb.:
kettõ 4-esem lesz csak.
Farkas Alexandra: Egész jó. Mert legalább idén nem lesz
kettesem.
Németh Viktória: Nem lesz rossz! De annyira jó se!
Horváth Rebeka: Szerintem jó lesz a félévi bizonyítvány-
om, sok ötös és csak pár négyes lesz benne.
Tankó Roland: Közepesre számítok, mert van, amikor tan-
ulok, van, amikor nem.
Szijártó Miklós: Nem lesz olyan rossz. Régebben voltak

gondjaim, de januárra belehúztam.

2. Milyen a magatartásod?
P. K.:  Nagyon jó, nem szoktam verekedni. És minden órán
odafigyelek.
H. R.: Szerintem jó, mert általában nem szoktam rosszal-
kodni.
Õ. V.: Nem vagyok annyira rossz, de annyira jó sem. 
S. Á.: 5-ös, mert nincs nagyon sok gond velem.
H. D.: Szerintem a magatartásom is jó lesz, mert nem
vagyok az a nagyon beszélgetõs.
F. A.: Mint egy lánynak! Rossz vagyok! De négyes!
N. V.: Négyes, de szerintem a hármast érdemelném meg,
mert szerintem sokat beszélek. De a tanárok így gondolják,
akkor az jó!
H. R.: Ötös a magatartásom.
T. K.: Változó, mert néha jó vagyok, de néha kevésbé.
Sz. M.: A magatartásom olyan, mint volt, négyes körüli.
Néha vannak "bolond" napjaim.           /Folytatódik. Lapozz!/

4 kérdés - 10 válasz a félévvel kapcsolatosan
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- Úgy hallottam, szép eredményeket értél el megyei
szinten. Igaz ez?
- Igaz. Szolnokon a diákolimpián a csapatban ezüst érmes
lettem. Ezért, és a kitûnõ tanulmányi eredmé-nyemért
kaptam a megye Jó tanuló, jó sportoló díját.
- Mely sportágakat ûzöd?
- Párbajtõr, vívás és judo.
- Van-e példaképed?
Több példaképem is van. Vívásban edzõm: Szalai
Gyöngyi és Rédli András. Judóban: Simon Mihály 6
danos mester.
- Mennyi idõt fordítasz edzésre?
- Heti 2x1,5óra vívás, és heti 2x2 óra judo. De ez több is
lehet, ha versenyre készülök.
- Mely városokban voltál versenyezni?

- Sok helyen, többek között: Békéscsabán, Szolnokon,
Harkányban, Ajkán és Debrecenben.
- Szeretnél felnõttként is sportolni?
- Biztosan fogok valamit sportolni, de lehet, hogy nem
versenyszerûen.
- Miért szereted ezt a sportot? Számodra miért szép?
- Tetszik a harcmûvészet, és lehetõségem is volt rá, hogy
ezeket itt Tapolcán kipróbáljam.
- Legutóbbi versenyed?
- Vívni voltam január elején Debrecenben.
- Hol lesz a következõ versenyed? 
- Pécsen lesz február végén.
- Hogyan készülsz egy versenyre?
- Még többet edzek, mint szoktam.
- Izgulsz a versenyek elõtt?
- Általában nem, mert jó társaság, és egymást buzdítjuk.
- A tévében szoktad nézni a judo és vívásversenyeket?
- Igen, nézem, de más sportot is szeretek nézni. Érdekelt
az Olimpia, a motorversenyek, a Forma 1, a kézilabda.
- Össze tudod egyeztetni a sportot a tanulással?
- Úgy néz ki eddig még sikerült.
- Milyen szakkörre jársz az iskolában?
- A zeneiskolába járok, zongorát tanulok.
- A versenyekre egyedül jársz, vagy elkísér valaki?
- Egyedül, illetve versenytársaimmal. Egy buszt megtölt
a tapolcai vívócsapat.
- Mikor van idõd tanulni?
- Ebéd után, és ha kell, még edzés után is.
- Mi a kedvenc tantárgyad?
- Német és történelem.
- Melyik versenyedre vagy a legbüszkébb?
- A szolnoki és az ajkai diákolimpiára.
- Mi a legnagyobb vágyad?
- Szeretnék minél több jó helyezést elérni.

Gyarmati Sarolta 6.z

Riport egy jó tanuló, jó sportolóval
Lasztovicza Máté

3. Melyik a kedvenc tantárgyad?
P. K.: Német és a rajz. Azért, mert itt nem kell annyira sokat
tanulni, és az órák is nagyon jók.
H. R.: Angol nyelv és a matematika.
Õ. V.: Nincs kedvenc tantárgyam.
S. Á.: Magyar, mert szép eredményeket érek el. Matemati-
ka, mert jó dolgokat tanulok.
H. D.: Szeretem a testnevelést, mert jó dolog sportolni. De
a legjobb az osztályfõnöki óra.
F. A.: A testnevelés, mert ezen mindig fel lehet frissülni! És
nagyon jó!
N. V.: Rajz, matek, tesi, rajz, mert nem nehéz! Matek, mert
jól magyarázza el Éva néni a tananyagot.
H. R.: Az angol a kedvenc tantárgyam, mert szeretem az
idegen nyelvet, és jó, ha felnõtt koromban tudok több nyel-
ven beszélni.
T. K.: Testnevelés és a történelem.
Sz. M.: Kedvencem a történelem, az angol és a testnevelés.

4. Szeretsz-e tanulni?
P. K.: Nem annyira, inkább röplabdázni szeretek, mert ott
már sok szép eredményt értünk el a csapattal.
H. R.: Nem a kedvenc idõtöltésem, de ha muszáj, akkor
tanulok.
Õ. V.: Van olyan tantárgy, amit szeretek tanulni, de olyan is
van, amit nem szeretek.
S. Á.: Attól függ, hogy mirõl tanulunk.
H. D.: Néha igen, néha nem. Leginkább akkor, amikor a
tanulnivaló érdekes.
F. A.: Nem! Ki szeret tanulni?
N. V.: Nem szeretek, de melyik gyerek az, aki szeret tanul-
ni?
H. R.: Nem igazán.
T. K.: Nem mindig, de muszáj.
Sz. M.: Nem a kedvenc elfoglaltságom, de ha nagyon tanu-
lok, akkor általában meghozza a jó eredményt.

Hegyi Bíborka Luca 6. z, Kiss Nikoletta 8.z
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Egy csodálatos kirándulás emlékei
Erika és Odett néni országos

pályázaton vett részt, amelyet
sikeresen megnyertek az osztá-
lyuk részére. Ennek köszön-
hetõen iskolánkból a 7. és 8. z
osztály októberben egy
jutalomkiránduláson vehetett
részt, amelynek úti célja Pécs és
környéke volt. Az utazás és az
egész napi ellátás ingyenes volt,
hiszen minden gyerekre 7000 Ft
jutott a pályázati pénzbõl.

Következzék az élménybeszá-
moló:

Az október 7-ei reggelen még
7 óra elõtt indult el a két osztály
a több mint 3 órás útra. Pécsett
elõször egy ódon hangulatú
tímárházba látogattunk el. Itt egy

múzeumpedagógus kalauzolt bennünket végig, s megismerhettük a tímárok, cserzõvargák, bõrösök
érdekes világát. Munkájuk megértéséhez kézbe is vehettük a régi használati tárgyakat, megszagoltuk az
általuk használt alapanyagokat. Hogy ne csak elméleti tudásunkat gyarapítsuk, mi magunk is készítettünk
apró, nyakba akasztható bõrtarisznyát. Benne egy apró szerencse kövecskét rejtettünk el. 

Az épületben két másik kiállítást is megtekintettünk. A Várostörténeti Múzeum különbözõ korokba kalau-
zolt el bennünket, ahol nemcsak érdekes régi tárgyakat, írásos dokumentumokat, hanem nosztalgikus hangu-
latú játékokat, szobácskákat, ruhákat láttunk. Az idõszakos kiállítást a fiúk mellett a lányok is élvezettel
járták végig. A repülés története, a kipróbálható léghajókosár, a hajtogatható papírrepülõ kicsit részesévé
engedett válni bennünket ennek
a különös világnak. 

Ezt követõen ebédeltünk és
fagyiztunk, majd egy órás út
után egy aprócska faluba, Ma-
gyarlukafára érkeztünk. Itt egy
rekonstruált parasztházat tekin-
tettünk meg, amelynek szobái-
ban egy-egy régi mesterség
eszközeit láttuk. Kedvesen ka-
lauzolt végig bennünk egy bácsi
e "korszakban". A tágas udva-
ron még egy kis játékra is
maradt idõnk. A vacsoránkat
Kaposváron fogyasztottuk el. 

Fáradtan, de élményekkel tele
értünk haza. 

Kovács Alexandra,
Szíjártó Tamara 8.z
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A tévedés híd a tapasztalatlanság és a tudás között. Phyllis Theroux12

Most biztos azt hiszitek, hogy rögtön arról fogok írni, milyen egészséges. Én nem a miatt eszem, hanem, mert finom,
mindig felüdít, a szomjamat oltja. Ha kirándulni megyek, mindig teszek egy-két almát a hátizsákomba.

Mert mi is van az almában? VÍZ, ÁSVÁNYI ANYAG, VITAMIN, ROST

A víz a szomjúság ellen jó, a vitaminok az élethez kellenek, az ásványi anyagok szabályozzák
a szervezet mûködését, a rostok pedig az emésztéshez jók.

Persze ez minden gyümölcsre igaz. A gyümölcsökben lévõ vitaminok: A-vitamin, C-vitamin, különbözõ betegségek-
ben is hasznosak.

Az A-vitamin a látásban segít, és a bõrünk egészségéhez is fontos. A C-vitamint édesanyátok akkor szedeti veletek,
mikor betegek vagytok. Ez azért van, mert az immunrendszert erõsíti.

Tudtad?
A sárgarépaszelet olyan, mint az ember írisze, a szemre jó!

A paradicsom belseje olyan, mint a 4 szívkamra, jótékony a szívnek!
A szõlõ formája, olyan, mint a  szívé: szív és vér vitalizáló hatású!
A hagymák alakja olyan, mint a sejtek formája. A mai tudomány bebizonyította, hogy

a hagyma minden sejtet képes megtisztítani a mérgezõ
anyagoktól és tisztítja a könnycsatornákat.

Végül, íme néhány recept, amit te is könnyedén elkészíthetsz otthon.

Gyümölcsös túrókrém
Turmixgépet töltsd meg félig a kedvenc gyümölcseiddel, adj hozzá 25 dkg túrót, ízlés szerint tejet, kevés cukrot.

Turmixold össze és kész is.

Tejturmix
Turmixgépbe tegyél a kedvenc gyümölcsödbõl, adj hozzá tejet, esetleg cukrot. Egy gombnyomás és kész is egy

üdítõ és tápláló ital.

A tökéletes gyümölcsital

"A smoothie névre hallgató gyümölcs - sõt akár zöldség - turmix állítólag a legegészségesebb divathullám a fitness-
kultúra terjedése óta.

Hogyan készül?
A szokásos smoothie pürévé turmixolt banánból, rostos narancslébõl és esetleg szamócalébõl álló, a fogyasztó

szeme láttára készülõ sûrû keverék. Az italt jégkockákra öntik, és szívószállal szürcsölgetik az elvitelre is alkalmas zárt
pohárból. A héjon, a magvakon és a kocsányon kívül minden belekerül a gyümölcsbõl és a zöldségbõl, tehát nem csak
kifacsart lé, hanem valódi egészség-koktél. 

Mibõl keverjük?
A smoothie-készítés utcai látványosság is, a vásárlót bevonják a recept kitalálásába, a gyerekek is beleszólhatnak,

hogy az õ poharukban mi legyen, mindenki személyes keveréket kaphat, és ha valaki rendszeresen visszajár, akkor
csak a szokásosat rendeli. Néhány friss gyümölcs mindig kell hozzá, de a többi (akár tízféle) gyümölcs és zöldség

fagyasztott is lehet. Sokan kérnek bele egy kis csurgatott mézet, mások szódá-
val hígítják. Sõt a legújabb divat szerint tejet vagy joghurtot is adnak hozzá,
elfelejtve az ital eredeti koncepcióját. A fogyózóknak persze zsírmentes sovány
tej jár, mert a szükséges fehérjét és kalciumot ez is tartalmazza. A joghurt a
legalkalmasabb a bekeverésre, mert a tej narancs- vagy citromlével rögtön kic-
sapódik. A kivivel pedig még a joghurt sem boldogul.

Miért egészséges?
A smoothie a dietetikusok szerint is nagyon egészséges, magas a rosttartal-

ma, gazdag vitaminokban és antioxidánsokban. Az egyéni keverés miatt szinte
mindenki fogyaszthatja. Nagyon ajánlott az otthoni keverés is: a smoothie az
ideális reggeli ébresztõ ital. Az ajánlott napi ötszöri zöldség-gyümölcs adagból
kettõt helyettesíthet."

Idézet: http://www.gyumolcs-zoldseg.hu/cikkek/smoothie_gyumolcsital
Szabóné Takács Mária

Élelmiszer kalauz - A zöldségek és a gyümölcsök



Hajszolom a tudást, de õ a gyorsabb. Ismeretlen

Ajánló

13

ALABÁRDOS

J. K. Rowling:
Harry Potter
és a Halál Ereklyéi

Azért ajánlom a Harry Potter hetedik, befejezõ részét, mert szerintem a sorozat összes
kötetébõl ez a legjobb, legizgalmasabb. Íme, a rövid tartalom: Harry ezt a nyarat is Dursleyéknél
tölti, onnan indul a Fõnix rendje védelmében az Odúba, ahol Ron és Hermione is ott van. Bill és
Fleur esküvõje is ott kerül megrendezésre, ahová a halálfalók is "megérkeznek". Így hát Harry,
Ron és Hermione elmenekülnek, és bujkálni kezdenek. Közben keresik Voldemort horcruxait
(lélektöredékeit), míg végül a Roxfortba vetõdnek. Itt eljön a döntõ párbaj Harry és Voldemort
között, ahol az egyikük meghal. Ha elolvasod, megtudod, hogy melyikük! Azoknak ajánlom,
akik szeretik az izgalmas könyveket, és magát Harry Pottert!

Vagner Jázon 7.z 

Thomas Brezina:
Csókkeksz és
spagettidili

Tinka és Lizi, a két boszibarátnõ Angliába utaznak, hogy gyakorolják a nyelvet. Egy négyfõs
családnál szállnak meg, ahol Lizi lelkitársra akad Lola személyében. Tinka viszont egyedül
marad és nagyon magányosnak érzi magát.

Összebarátkozik egy kedvesnek tûnõ öregasszonnyal, aki csak kihasználja. Ugyanis ez az asz-
szony, Samantha boszorkány volt, de elvették a varázserejét. Emiatt ment tönkre étterme is, amely
azelõtt az egyik leghíresebb volt  a városban. Vissza akarja szerezni hatalmát és ehhez pont egy
olyan lányra van szüksége, mint Tinka. A két lány fergeteges kalandjai során még a múltba is visz-
szatér és átírja azt. A gonosz hatalomra jut, de végül gyõz a barátság mindent elsöprõ ereje! A
könyvben megfõzhetõ boszireceptek is találhatóak! Peszleg Pálma 8.z

Könyvajánló

Nevetõ lexikon
AJTÓ - másik helyiségbe vezetõ állóvíz
AKROBATIKA - érdekes, tarka színû ruhában
elõadott rövid cirkuszi szám
AKTÍV SZÉN - bányászni sem kell, magától
kimászik a föld alól
BAMBUSZ - értelmi fogyatékos gyerekeket szál-
lító jármû
PORTÁS - a rókákat megtévesztõ, vadliba/kacsa
alakú homokbucka
RABLÓ - börtönben ülõ, rossz életû négylábú
REKESZIZOM - 1. a sörhas fontos alkotórésze
2. sörösládák cipeléséhez nélkülözhetetlen szerv
REKETTYE - halkan suttogó bokor
REZESBANDA - nagyfeszültségû villamos
vezetékek eltulajdonítására specializálódott csoport
ZSUGOR - kistermetû õsmagyar népcsoport 

ÚJSÁGÍRÓ - a közelmúltban beindult tejipari szaklap
TÚRÓ RUDI - édesszájú kismalac
TUPÍR - a fésûvel összekuszált hajra kenhetõ,
vörösre festõ anyag
SZÖRNYETHAL - hirtelen halálra hajlamos rém-
séges tavi lény
SÍRÁSÓ - nagyon szomorú temetõi alkalmazott,
aki foglalkozási ártalomtól szenved, és gyakran
elpityeredik
HIGANYOS - folyékony rokon
GYÖTÖR - rövid szúróeszközzel kínoz
HOLDTÖLTE - a napfogyatkozás ellentéte
IZOMEMBER - valamely szervezet szabványos,
szokásos tagja (ISO MEMBER)
KANCELLÁR - férfi börtönõr

Gyûjtötte: Sásdi István 5.z

- Pistike, mondj egy kérdõ és egy személyes
névmást!
- Ki? Én?
- Gratulálok, jeles! Így szól a tanár az egyik tanulóhoz:

- Mit képzel, az én órámon nem lehet aludni!
- De ha egy kicsit halkabban beszélne, akkor
lehetne.



Ha a múltról beszélünk, mindig hamisan keverjük a kártyát. Stephen King
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A következõ megállónak a Nagyiváni-pusztát választottuk. Ez az egyik
falu Magyarországon azok közül, ahol a gólyafészkek száma elég nagy.
Összesen 42 fészekbõl 39-ben is költ gólya. Pedig ebben a faluban aligha
laknak ezren. Nos, kiérve a falu szélére, elérve az Agyagos-puszta szélét,
megpillantottuk Dr. Kovács Gábort, akit én Magyarország legnagyobb
terepmadarászának tartok. Sok könyvvel is megörökítette már élményeit,
nem egyet olvastam is már. Harminckettõ éve természetvédelmi õr a
pusztán, azóta járja azt, gyönyörû élményeket gyûjtve, és mindenféle ritka
növény és madárfajokat felfedezve. Tavasszal már madarásztunk vele, õ
mutatta meg nekünk a csíkosfejû nádiposzátát. Amit õ tudott arról mondani,
talán három oldalban össze lehetne foglalni írásban, de az is lehet, hogy
négyben. Szóval megláttuk õt, amint éppen a biciklijét tolta be a garázsába.

Megszólítottuk, mondtuk, hogy együtt madarásztunk vele egyszer tavasszal. De szerintem nem emlékezett ránk. Aztán
elnézést kértünk, hogy zavarjuk. Erre azt mondta, hogy hozzá van ám szokva. Hát - gondoltam magamban - nem csoda,
hogy ezt mondja, hiszen minden madarász tõle kér tanácsot, hogy egyes madárfajokat hol lehetne meglátni. Mindenki vele
akar madarászni, hiszen már mindenki tudja, hogy milyen nagy tudású ember. Megkérdeztük tõle, hogy hol lenne jó meg-
nézni a havasi lilét, és õ azt mondta, hogy Angyalházán õ legutóbb 30-on felüli számú csapatban látta õket. De lehet, hogy
azóta már növekedett a számuk. Elmagyarázta, hogy pontosan hol vannak, És édesapám megkérdezte tõle csak úgy futólag,
hogy van-e itt a Nagyiváni-pusztákon valami érdekesség. Azt mondta, hogy csak sima ugartyúkok vannak. Hát persze, õ
naponta lát ugartyúkot, hiszen csak pár száz méter választja el a házát a pihenõhelyüktõl. Csak kinyitja az ablakot, és máris
hallhatja, vagy láthatja õket. Én viszont még soha életemben nem láttam ugartyúkot, és nagyon meglepõdtem, hogy õneki
az, ami nekem egy nagy vágy, neki mindennapi látvány. Számomra humoros volt ez a mondat, hogy csak sima ugartyúkok
vannak a pusztán. Apa azt mondta, hogy mi szívesen megnéznénk a "sima" ugartyúkokat is. És erre Gábor bácsi felaján-
lotta, hogy segít nekünk az "ugartyúkvadászatban", aminek felettébb örültünk. Elindultunk. Mi a hátunkon egy Celestron
spektívvel, õ pedig egy Zeiss spektívvel. Rögtön elkezdett nagyelõadást tartani az ugartyúkról, és hogy hol szoktak
"tanyázni". Ami bennem a legjobban megmaradt az volt, hogy egy ugartyúk hangja több kilométerre is elhallatszik, pedig
csak egy kisebb galambnagyságú madár. Az ugartyúk a lilealakúak rendjébe, azon belül az ugartyúkfélék családjába tar-
tozik.  Az ugartyúknak én két közeli rokonáról tudok; a száhelugartyúkról, és a sivatagi ugartyúkról. Ezek közül tudtom-
mal egyik sem fordult még elõ hazánkban. A sima ugartyúk sem fészkel nagy számban Magyarországon, ezért õ is foko-
zottan védett (eszmei értéke: 250000 Ft). Vonuló madár. Tulajdonképpen egy jelentéktelen barna színnel rendelkezik, fehér
foltokkal díszítve itt-ott a szárnyán. A szárnya elsõ részén egy hosszú, jól látható fehér csík húzódik, a fekete szárnyvége
szélén három kis pötty van. Ezen kívül szintén a fekete részen két nagyobb fehér folt látszódik. Ezen foltok csak repülés
közben láthatók. Ezeken a foltokon kívül a szeme alatt és fölött két kisebb csík található. A csõre elég hosszú, van legalább
5 centiméter. Ez a madár is a Hortobágy egyik olyan madara, ami ott fordul elõ a legnagyobb számban. Dr. Kovács Gábor
azt mondta, hogy az ugartyúkok kizárólag három helyen gyülekeznek, és ha az egyiken nincsenek, akkor vagy a
másodikon, vagy a harmadikon vannak, ha nincsenek a másodikon se, akkor a harmadikon kell lenniük. Persze õ ismerte
ezt a három gyülekezõhelyet, és így biztos volt, hogy meglesz a madár. Az elsõ hely a kocsitól egy pár száz méterre volt,
de itt csak egy hantmadarat láttunk. Tovább mentünk a második helyre. Útközben Gábor bácsi azt mondta, hogy a falu mel-
letti mezõgazdasági területen is néha jelen vannak az ugartyúkok, de ez nem tartozik az állandó gyülekezõhelyeik közé. A
második helyre ahogy megérkeztünk, Kovács Gábor szokásához híven elsõ pillantásra észrevette a nádas elõtt kuksoló 8
darab ugartyúkot.  Elõzõ közös madarászásunkon is sétálunk-sétálunk, hátha egyszer sikerül megpillantani a csíkosfejû
nádiposzátát, elkezd egy madár szólni, senkinek fogalma sincs róla, hogy
milyen madár hallatja éppen strófáit, erre õ kijelenti mosolyogva: -
Megszólalt az elsõ csíkosfejû nádiposzáta. Hát itt is ez volt a helyzet, csak
itt láttuk a madarat. Gyönyörû egyébként ez az ugartyúk. Pedig tényleg
nagyon jelentéktelen színei vannak, mégis, szerintem pont ez teszi széppé.
Ez a madár az én számomra olyan, melyet órákig el tudnék nézegetni.
Nagyon hálásak voltunk ezért Gábor bácsinak, meg is köszöntük neki.
Visszafelé menet azt mesélte, hogy amikor egyszer õ ment ki ugartyúkot
nézni, egy kocsihoz kötött kuvasz elszabadult, és felé tartott, és csak az volt
a szerencséje, hogy a kuvasz és közötte egy csatorna volt, amin a kutya nem
mert átjönni. Bruckner Máté Botond 5.z

Madarászat a futam elõtt 2.



Ahol ember van, ott titok van. Márai Sándor
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Február 2. Gyertyaszentelõ. A rómaiak a hajdani tavaszkezdõ ünnepen gyertyás-fáklyás felvonu-lásokat ren-
deztek. A kereszténység átvette az õsi tûzkultuszra utaló szokást: a házakban eloltják a tüzet és mindenhol szentelt
gyertyákkal világítanak. A gyertyaszentelõ napjához fûzõdik a legszélesebb körben elterjedt idõjóslás: e napon a téli
álmából felébredõ medve kijön a barlangjából, ha napos idõt talál, s meglátja a saját árnyékát, akkor visszabújik, mert
még hosszú lesz a tél. Tehát, ha ebben az idõszakban fel-melegedés, napos idõ van, a tél még hosszúnak ígérkezik. 

Február 3. Balázs. A diákok patrónusa. Több évszázadra visszanyúló szokás szerint e napon tartották a Balázs-
járást, amikor házról házra vonulva toborozták a diákokat az iskolába. Ezen a napon van a "balázsolás" is: a torokfájó-
sokat parázsra vetett alma héjával megfüstölik, hogy ezzel a fájdalmat, betegséget okozó gonoszt elûzzék.

Február 6. Dorottya. Kedvelt nap farsangi mulatság tartására. (Gondoljunk Csokonai Dorottyájára.)
Idõjósolás is fûzõdik hozzá: "Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja" a fagyot.
Február 10. Skolasztika. Az oltóágak szedésének napja.
Február 11. Elek. Kígyóûzõ nap, a havasi pásztorok tavaszkezdõ napja - ilyenkor a hegyeken nagy tüzet gyújtanak

a gonosz elûzésére.
Február 14. Bálint, Valentin. A tyúkültetés napja, ekkor kezdenek párosodni, fészket rakni a verebek. Újabban

nálunk is megünneplik a Valentin napot, a szerelmesek nyugat-európai ünnepét.
Február 16. Julianna. Dorottya ellenkezõ napja.
Február 19. Zsuzsanna. Elviszi a havat, zöldellni kezd a fû, és megszólalnak a pacsirták.
Február 24. Jégtörõ Mátyás. Ahol Zsuzsanna nem vitte el a fagyot, Mátyás töri meg a tél uralmát. Vagy ha jeget

nem talál, akkor csinál.
A halászoknak is jeles napja, ekkor kezdenek ívni a csukák. Az ezen a napon fogott csukát a nép "Mátyás csukájá"-

nak nevezi, és egész évre bõ hal-fogást ígér. 
Farsang. Idejét úgy számolják ki, hogy az elsõ tavaszi (II. 21. utáni) holdtöltére következõ vasárnaptól (húsvéttól)

visszaszámolnak hat hetet (a böjt idejét).
A farsang a közelgõ tavasz õsi örömünnepe, egyúttal a tél és a tavasz küzdelmének szimbolikus megjelenítése.

Számtalan gonoszûzõ és termékenységvarázsló álarcos, alakoskodó szokás fûzõdik hozzá (kongózás, kormozás, tél-
temetés, busójárás stb.).

A legtöbb esemény farsang vasárnapjára és a rá-következõ néhány napra, "farsang farkára" esik: így húshagyó kedd-
re, a böjt kezdetére, hamvazó szerdára, a dologtiltó napra, amit böjtfogadónak is neveznek. Ezen a napon tartják a
keresztények a "hamvazkodást".

A húsvét vasárnapig tartó böjtben húst és zsíros ételeket nem esznek, csak fõtt tésztát, aszalt gyümölcsöket és a kor-
pából készült leveseket. Hegyi Bíborka Luca 6.z

FEBRUÁR - BÖJTELÕ HAVA - TÉLUTÓ HÓ

A tanító néni az osztást magyarázza:
- Móricka! Az apukád, az anyukád, a testvéred és te ültök
az asztalnál. Anyukád kiveszi a hûtõszekrénybõl a tortát.
Hány szeletre vágja, hogy mindenkinek jusson?
- Négyre - feleli Móricka. 
- Helyes. És mit tesz az anyukád, ha váratlanul beállít a
nagynénéd és a nagybácsid?
- Visszarakja a tortát a hûtõbe.

A tanár megszidja Mórickát:
- Kisfiam, már megint elkéstél! Miért késel minden nap?
- A tábla az oka mindennek, tanár úr, kérem. 
- Milyen tábla?
- Ami az iskola sarkán van, a zebránál. Rá van írva, hogy:
"Iskola. Kérem, lassítson!"

Magyar órán a tanár néni kérdezi az osztálytól:
- Gyerekek, ki tud olyan mondatot mondani, amiben
katasztrófa van?
Pistike jelentkezik:
- Kifogyott a sör!

Elsõ óra matekóra, azaz témazáró dolgozat. Pistike meg-
jelenik az osztályban az óra vége elõtt 3 perccel.
- Pistike, mondd csak, miért késtél?
- Tetszik tudni, defektet kapott a villamos...

- Apu, mi az az indiszkrét kérdés?
- Olyan kérdés, amire nem lehet válaszolni. 
- Én is erre gondoltam. A tanítónéni folyton ilyeneket tesz
fel nekem!         a vicceket gyûjtötte Bruckner Máté 5.z



1. Mit ünnepelünk farsangkor?
1. Újévet; 2. Tél temetését; X. Egyházi ünnep: A
gyertyák szentelésének ünnepe
2. Honnan származik a karnevál szavunk?
1. Olasz szó, jelentése: hajót ábrázoló díszkocsi
2. Kardinális, latin szóból, jelentése: alapvetõ.
X. Tiempo Carnavell, spanyol város nevébõl
3. Az ország melyik részén van farsangkor a
busójárás?
1. Mohácson; 2. Debrecenben; X. Gyõrött
4. Mi a farsang jellegzetes süteménye?
1. Lekváros palacsinta; 2. Szalagos fánk; X. Túrós
batyu
5. Melyik a jellegzetes farsangi népszokás?
1. Regölés; 2. Kiszézés; X. Tuskóhúzás
6. Miért hívják zabálócsütörtököt zabálócsütör-
töknek?
1. Ezen a napon nem volt szabad semmit enni, ezért
tréfából nevezték el zabáló csütörtöknek.
2. A farsang elmúltával megmaradt ételeket ezen a

napon lehetett még elfogyasztani, utána már jött a
böjt, és húsvétig zsíros ételeket nem ehettek
X. Ezen a napon csak zöldségeket lehetett enni, és a
parasztembernek sok energiára volt szüksége, hogy
a munkákat elvégezze. Ezen a napon állandóan
ettek, hogy legyen elég energiájuk.
7. Mit jelent ez a szó: GNASRAF?
1. Afrikai állatfaj, a gnú rokona; 2. Amirõl eddig szó
volt, csak kicsit máshonnan nézve; X. Zagyvaság

Felelõs szerkesztõ: Zentai Csaba
Szerkesztõségi tagok: Peszleg Pálma; Gyarmati Sarolta;

Sásdi István; Tóth Dóra; Hegyi Bíborka Luca; Gondos
László; Szabó Gergely; Bodor Tamás Levente; Nárai Balázs;
Kovács Katalin; Kovács Alexandra; Horváth Réka; Õri Ádám;
Nesic Regina; Bruckner Máté Botond; Vagner Jázon; Szíjártó

Tamara; Kiss Nikoletta; Szabó Levente; Hatvani Rebeka
Weboldal: www.alabardos.eoldal.hu

Elérhetõség: alabardos@citromail.hu
Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda, Tapolca

A Tapolcai Általános
Iskola Bárdos Lajos

Intézményegységének
a diákújsága

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

Megjelenik havonta.
Nyilvántartási szám: 76.132/1997.

Felelõs kiadó: Bajner Imre
igazgató

Következõ lapszámunk március elején jelenik meg.
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Ha tisztában vagy az újévi babonákkal

és népszokásokkal, nem eshet nehezedre

ennek a rejtvénynek a kitöltése.

1. A hiedelem szerint, ha újév napján eszünk ilyen
húsfélét, elúszik a szerencsénk.
2. Régi szokás az egész …… megszegése, hogy
mindig legyen a családnak.
3. Ez a húsféle elõtúrja a szerencsénket.
4. Ha újév éjszakáján sok …… van az égen, rövid
lesz a tél.
5. Ilyen húsfajtát tilos újév napján enni, mert elka-
parja a szerencsénket.
6. A néphiedelem szerint ezzel az étellel a
gazdagságot lehet megnyújtani.  Peszleg Pálma 8.z

Keresztrejtvény

Beküldõ szelvény
Keresztrejtvény megfejtése:

Farsangi kérdések tipposzlopa:

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

név

osztály

Farsangi kérdések

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A helyes válaszokat február 28-ig küldjétek be a

szerkesztõség címére emailben, vagy az Alabárdos

információs dobozba papíron leírva!

A helyes megfejtõk között ajándékokat sorsolunk

ki a Marika Papírbolt, az Erika Csemege,

Nyirõ László üvegezõ-képkeretezõ mester, és a

La Pergola pizzéria és étterem jóvoltából.

/A szerkesztõség fogadó órája: minden szerdán

1400-1530, informatika-terem./

A nyertesek névsorát az iskolaújság honlapján

megtalálhatjátok (www.alabardos.eoldal.hu).

Az oldalak alján látható idézeteket Bodor Tamás Levente
gyûjtötte össze.


