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Ió, ció, vakáció

Jaj de jó, hogy eljött végre

Táncoljon hát minden diák

Ennek örömére.

Nem kell korán kelni

Könyveket cipelni

Órákon figyelni

Szépen viselkedni.

Gurulhat a labda

Vár a bicaj túra

Balatonban úszni

Újra és újra.

De azért a sulira is

Gondolok hetente

Szeptemberben

Ötödikes lesz már Levente

Írta: Szabó Levente Botond 4.zHalász Réka 1.z

Nagy Nóra 1.z Somogyi Júlia 1.z



Az emberek nem figyelik, hogy tél van-e vagy nyár, ha boldogok. Anton Pavlovics Csehov
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Közérdekû - Hírek

Jún. 11. (csütörtök) 12 óra - 8. osztályosok 
búcsúzása

Jún. 12. (péntek) - Iskolai diáknap 
évfolyamonként külön iskolai programmal.
Tanítás nélküli munkanap.

Jún. 15. (hétfõ) - Év végi osztályozó értekezlet. 
Tanítás nélküli munkanap. 

Jún. 21 (vasárnap) 18 óra - Tanévzáró ünnepély, 
bizonyítványosztás, ballagás.

Aug. 27-28. (csütörtök-péntek) - Gólyatábor elsõ 
osztályosoknak

Nyári ügyeleti napok:
2009. július 1. (szerda) 900-1200

2009. július 15. (szerda) 900-1200

2009. július 29. (szerda) 900-1200

2009. augusztus 12. (szerda) 900-1200

ALABÁRDOS rendezvénynaptár

2009. május 15-én rendezték meg a "Szivárvány Heted
Hét Határon" címû újság levelezõs versenyének országos
döntõjét.

9 órától 9:45 percig tartott a regisztráció, az Apáczai
Kiadó budapesti központjában. Ott a résztvevõk
kísérõjükkel együtt egy kis ajándékcsomagot kaptak. A
verseny 10 órakor kezdõdött. A gyerekek 60 percig
töprenghettek a feladatokon, de azonos pontszám esetén
az idõ döntött. Én a 25. percben adtam be a feladatsort. A

verseny vége után sétáltunk, majd visszamentünk a
központba. Az eredményhirdetés elõtt egy bácsi tartott
zenés elõadást, majd következett a nagy esemény.
Elõször a 3. osztályból a 10. helytõl a 4. helyig olvasták
fel a díjazottakat, majd a 4. osztálynál is így tettek. Aztán
következtek dobogósok. Itt felváltva olvasták a
helyezetteket. Engem olvastak fel utolsóként. Amikor
meghallottam városom nevét, már büszkén mentem ki a
színpadra. Jutalmam egy egyhetes kirándulás lett
Fonyódligeten. Már sok országos versenyen vettem részt,
de ez eddigi legnagyobb sikerem és életem végéig
emlékezni fogok rá. Gróf Laura 4.z

Legnagyobb sikerem

Gyermekkarunk Székesfehérváron szerepelt
Iskolánk kórusa május végén Székesfehérvárra látogatott, a Kodály Zoltán Általános Iskola meghívására. Ennek a

találkozónak két érdekessége is volt. Az egyik, hogy mind a két iskola
ének-zene tagozatos. A másik hogy mind a két kórus Bárdos Lajos nevét
viseli. Nagy izgalommal készültünk különbözõ korok mûveivel.  Nagy
sikert aratott a 8. z osztály kamarakórusa, akik Monteverdi madrigáljával
és Brahms Bölcsõdalával léptek fel. A nagykórus Kodály Zoltán és Bárdos
Lajos mûveit adta elõ. A székesfehérvári kórus népdalfeldolgozásokat és
Bartók Béla, Kodály Zoltán és Monteverdi darabokat adott elõ. Nagyon
ügyesek voltak ahhoz képest, hogy a 8. osztályosok nem szerepeltek.  Az
éjszakát a Nemes Nagy Ágnes Leánykollégiumban töltöttük. Másnap
Székesfehérvár érdekességeit nézhettük meg. Délután idegenvezetéssel
megnéztük a római korból Gorsiumot, a romvárost. Ez a kirándulás min-
den résztvevõnek nagy élmény volt. Õri Ádám 7.z



Nem mi vagyunk kövérek! A többiek soványak! Garfield 3
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Riport Bakos Dáviddal 2.a osztályos tanulóval, 
aki egy nemzetközi rajzpályázaton 1. helyezést ért el.

- Mióta festesz?
- Már kiskorom óta, szüleim megszerettették velem.
- Milyen szakkörre jársz?
- A Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Mûvészetoktatási  Intézmény szakkörére járok,

amely iskolánkban szeptember óta mûködik.
- Ki és hogyan segít neked itt?
- Cintula Anita néni. A festés új módszereire tanít meg engem.
- Hogyan jelentkeztél erre a versenyre?
- Anita néni nevezett be, mert gondolta itt megmutathatom

mire vagyok képes.
- Milyen festményt készítettél erre az alkalomra?
- Egy Bibliai történetet választottam, Jónás történetét, amikor Jónást kidobják a

hajóból a cethalnak.
- Milyen technikával készítetted el a festményt?
- Vízfestékkel dolgoztam.
- Mi a terved a jövõre nézve?
- Nagyon sokat szeretnék festeni, és hasonló versenyekre járni.
- Köszönöm a beszélgetést, és gratulálok a szép eredményedhez.      Sebõk Sára és Hatvani Rebeka 5.z

A nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola ebben az
évben hatodik alkalommal hirdette meg hagyományos
megyei olvasópályázatát Erzsébet királyné tiszteletére.
Minden év májusában, a községben található elsõ ma-
gyarországi Erzsébet szobornál megemlékezést, ünnep-
séget tartanak. Az emléknaphoz kapcsolódva osztották ki
az olvasópályázati verseny okleveleit. Iskolánkból kiváló
eredményt értek el a képen látható tanulók.

Gróf Laura 1. hely, Mészáros Dóra 5. hely, Lasztovicza
Máté 1. hely, mellette különdíjjal is jutalmazták, Földi
Laura 1. hely. Gratulálunk nagyszerû teljesítményükhöz!

A Lakiteleki Népfõiskola Alapítvány és az 56-os
Történelmi Alapítvány országos történelmi vetélkedõt hird-
etett az általános iskolák számára.

A vetélkedõ témája az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc Magyarországon volt.

A versenyre általános iskolák felsõ tagozatosaiból álló
három fõs csapatok jelentkezhettek.

A vetélkedõ két fordulóból állt.
A két forduló alapján az elsõ 10 helyezést elérõ csapat

2009. május 15-16-án helyi döntõn vett részt a kiskunmaj-
sai '56-os Nemzeti Emlékmúzeumban, hazánk egyetlen '56-
os múzeumában.

Szállást, étkezést, egyéb tartalmas programokat az 56-os
Történelmi Alapítvány biztosította.

A döntõn a zsûri tagjai voltak: Baranyi László szín-
mûvész, Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke, Pongrátz
Ödön szabadságharcos, Wittner Mária szabadságharcos.

A vetélkedõ gyõztesei között 160 000 Ft értékû könyvny-
eremény került kiosztásra. Iskolánkat a 7.z osztály képvise-
letében Õri Ádám, Kaszás Diána és Vigánti Dóra
képviselte. Kiváló teljesítménnyel az országos 7. helyen
végeztek.

A VI. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat nyertesei

Országos döntõn vettek részt iskolánk fiatal történészei



Képes beszámolókALABÁRDOS

Csak addig vagyunk szigorúak mások iránt, míg magunkat nem ismerjük. Eötvös4

SSaajjttóóffeesszzttiivvááll  --  sszzttáárrookkkkaall

Zöldágjárás

Budapesten a  Millenáris Fogadóban tartotta 16. Országos Ifjúsági Sajtófesztiválját a DUE / Diák- és Ifjúsági Újságírók
Országos Egyesülete / 2009. május 8-án. Az Alabárdos újságot és a Tapolcai Általános Iskolát Hegyi Bíborka Luca, Németh

Viktória, Pandur Katinka, Peszleg Pálma és Õri Ádám képviselte ezen az országos rendezvényen.
A program igen változatos volt, hiszen a ott volt  többek között Novák Péter, aki mindenrõl

beszélt, amirõl csak tudott A Társulat István királyával, Feke Pállal is beszélgethettek a fiatalok,
aki az érdeklõdõk egyikének kérdésére elmondta, eddigi élete legnagyobb szerepálma István kirá-
ly volt. Pált a DUE Rádió mûsorvezetõje, Ördög Nóri váltotta, aki olyan
titkokat is megosztott velünk, mint hogy gyerekkorában tanárnõ és
énekesnõ is szeretett volna lenni, szekrényében pedig nem évszakok,
hanem színek szerint csoportosítva sorakoznak a ruhák.

Egy kereskedelmi televízió a nézettség érdekében bármire képes -
még arra is, hogy embereken segítsen - mondta el a TV2 sorselemzõ-
problémamegoldója, a hazánkban élõ, indiai származású Joshi Bharat,
aki közönségtalálkozója során arra is kitért, hogy ugyan mûsorában
állandó szereplõ a dráma és a feszültség, azonban sosem engedi, hogy
bármelyik vendégének emberi méltósága sérüljön. Utána Sebestyén
Balázst bombázhatták kérdésekkel a résztvevõk.
Az RTL Klub jó humorú fiatal mûsorvezetõje
egy nézõi kérdésre válaszolva elmesélte: csak
legritkább esetben nézi vissza magát a televíz-
ióban, akkor is inkább a mûsor miatt. Balázs
ugyanis már a felvétel után pontosan tudja, mit

kellett volna máshogy csinálnia.
Nagyon jól éreztük magunkat ezen a rendezvényen, de sajnos az orszá-

gos vasutassztrájk miatt nem tudtunk végig ott maradni. Így is nagyon
nagy élmény volt számomra az a nap. 

Németh Viktória 6.z

Ezt a néphagyományt, népi gyermekjátékot már a 19.
század végén ismerték környékünkön. Nemesgulácson,
Kékkúton ezt, egy másik változatát Vigántpetenden a mai
napig is õrzik és ápolják. Az évszak a természet
megújulását jelzi, régen termékenység és bõségvarázsló jel-
leggel mutatták be falvainkban a húsvéti ünnepet követõen.
A búzaszem hívogatásáról, csalogatásáról szól, hogy men-
nyi nehézséggel kell megküzdenie míg kalászba nem
szökken s válik a mindennapi kenyérré. A néphagyomány
végén ismétlõdõ ,,bokrod itt maradjon" nem csak a jövõ évi
vetõmag megõrzését, hanem a felnövekvõ nemzedék
szülõhelyén maradását is óhajtotta. Iskolánkban ezt a szép
hagyományt a 4.a osztály tanulói elevenítették fel.

D. Fekete József tanító

A Kihívás Napja iskolánkban

A Kihívás Napja kezdeményezés 1982-ben indult
Kanadából. Ma azzal a céllal rendezik meg, hogy minél
többen kapjanak kedvet a mozgáshoz és az egészséges élet-
módhoz. Az elmúlt években összesen 1525 település vett
részt a vetélkedésben. Iskolánk is csatlakozott ehhez a
kezdeményezéshez. Több mint 200 diák táncolt …no meg
persze pedagógusaink is beálltak a táncoló ifjak közé. Nem
ijedtünk meg a saját árnyékunktól.     Kardos Krisztina 4.z



A boldogság egy köztes állomás a túl kevés és a túl sok között. A. Pollock 5
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Gyermeknap az iskolánkban
Minden év júniusában van egy kiemelt dátum a gyermekek életében: ez a gyermeknap.
Iskolánk mindig különös gonddal készül erre a napra, amelyet az idei iskolai évben május 29-én tartottunk meg.

Igyekeztünk minél gazdagabb és színesebb programmal kedveskedni az iskolánkban tanuló gyermekeknek, hogy egy
napra megfeledkezhessenek kötelességeikrõl, a tanulásról, a leckeírásról, a felelésrõl és önfeledten szórakozhassanak.

A programok közt szerepelt: kötélhúzás, foci, kézilabda,
lufifújás, asztalitenisz, célba dobás, lajhármászás, és még egyéb érdekes játékok. Miután sikeresen teljesítették az adott
feladatokat, a tanároktól tombolát kaptak jutalmul. A lajhármászást Lajos bácsi vezette, és aki leesett a kötélrõl annak
még egyszer megengedte, hogy újra próbálkozhasson.

Az ugrókötelezést Kati néni "vezényelte". Aki eljutott 30
ugrásig egy tombolával lett gazdagabb. A hullahopp
karikánál Ica néni volt a játékmester. Minimum 30 másod-
percig kellett hullahoppozni, és aki eljutott odáig kapott
egy tombolát.

A lufifújásnál Margit néni nevethetett azon, hogy a
gyerekek milyen nagy erõfeszítéssel fújják a lufikat. Az
aszfaltrajzolást Szombati Ági néni bírálta el.

A célba dobásnál Sellyei Ági néni énekelt velünk,
miközben a labdákat dobáltuk szerencsétlenül a karikákba.

Idén a lányok a megszokottól eltérõen kézilabda helyett
kosárlabdáztak tanáraikkal.

Mi nagyon jól szórakoztunk, és ahogy láttuk az
arcokat, mások is!

Földi Laura, Dér Kinga 8.a Kálmán Gábor 7.z

További több száz képet nézhetsz meg a nap
eseményeirõl a www.alabardos.eoldal.hu oldalon

Májusfa kitáncolással kezdõdött a nap

Meglepetés volt a fagyis kocsi, mert
minden gyerek kapott egy-egy jégkrémet

A kötélhúzásban alaposan  megizzadtak a gyerekek A tanár-diák mérkõzések jelentették a nap
csúcspontját

Az alsósok sorversenye nagy izgalmak
közepette zajlott le

A papírgyûjtés májusi eredménye
Alsó tagozat: Felsõ tagozat:
1.hely 3.z osztály 3545 kg        1.hely 6.z osztály 3717 kg
2.hely 4.z osztály 1470 kg        2.hely 7.z osztály 2162 kg
3.hely 1.z osztály 1429 kg        3.hely 5.z osztály 1258 kg

ÖSSZESEN: 20700 kg papírt gyûjtöttek diákjaink.



A nehézség nem más, mint alkalom, munkaruhába öltözve. H. Kaiser
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Interjú Peszleg Pálma 8.z osztályos tanulóval
- Mióta sakkozol?
- Nagy csoportos koromban kezd-

tem, úgyhogy körülbelül 9 éve.
- Ki az edzõd?
- Ebben az évben kerültem új

edzõhöz, Bodó Norberthez.
- Milyen szintû versenyekre jársz?
- Országosra és megyeire is egyaránt

szoktam menni ez attól függ, hogy a
szövetség milyen versenyekre nevez be.

- Hol voltatok már versenyen?
- Az egész országban szoktunk versenyekre menni

legutóbb például Szombathelyen voltunk.
- Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb?
- Legutóbb országos egyéni versenyen voltam, ahol a 6.

helyezést értem el, erre vagyok most a legbüszkébb.
- Milyen versenyre mész legközelebb?
- Nyáron lesz itt Tapolcán egy komolyabb verseny, ami

négy napig fog tartani, arra valószínûleg megyek.
- Milyen a társaság?
- A sakk által sok új embert ismertem meg és sok új bará-

tot szereztem.
- Mikor jársz edzésre?
- Hétfõn és csütörtökön 4-tõl 6-ig járok edzésre.
- Mész valamilyen sakktáborba a nyáron?
- Igen, edzõtáborba megyek majd egy hétre.
- A továbbiakban is akarod folytatni a sakkot?
- Szeretném folytatni, bár nem tudom, hogy a középisko-

lai tanulmányaim mellett mennyire lesz rá idõm.
Havasi Marcell 7.z

- Átmegyek öt percre a szomszédba, keverd meg
félóránként a levest...
- A tanár azzal vádol, hogy sose figyelek rá. Vagy valami
ilyesmivel.
- Az idegbaj öröklõdõ betegség. Én is a gyerekektõl kap-
tam.
- Eddig buta voltam, de vettem egy 360 fokos fordulatot.
- Nincs szükségem életbiztosításra. Azt akarom, hogy
mindenki valóban szomorú legyen, ha meghalok.
- Ismertem egy olyan csúnya nõt, hogy mikor a fényképét
e-mailben elküldte, felismerte az antivírus.
- Az Úr nekem feladatot adott, mikor erre a világra
küldött. De annyira le vagyok maradva, hogy valószínû-
leg örökké fogok élni.
- Az áram alatt lévõ alkatrész ugyanúgy néz ki, mint ame-
lyik nincs áram alatt, csak más a fogása!
- A mákos-meggyes bableves egy olyan étel, ami úgy
készül, hogy kettõt lapozunk a szakácskönyvben.
- Olyan nincs, hogy nem látsz semmit, mert akkor meg a
sötétet látod.
- Minden rosszat el tudok képzelni magamról, de hiába.
- Amíg keresed az igazit, jól érezheted magad az esélye-
sekkel is.
- A szenilitásban az a legjobb, hogy saját magad elõl dug-

hatod el a karácsonyi ajándékokat.
- Az egyetlen baj a semmittevéssel,
hogy nem tudod, mikor végeztél.
- Ha még egyszer élnék,
ugyanezeket a hibákat követném el,
csak hamarabb.
- Szülinapomra kaptam egy lég-
párásítót és egy párátlanítót. Ugyanabba a szobába tettem
õket, rendezzék le egymás között. 
- Azért hajtunk, hogy öregségünkre legyen mibõl vissza-
állítani az egészségünket, ami ebbe ment tönkre. 
- A róka és a holló meséje arról szól, hogy a húsevõ róka
és a rovarevõ holló veszekednek egy tejterméken, amit
mind a ketten utálnak. 
- Van egy pólóm, az van ráírva jó nagy betûkkel: BALEK.
Csak tudnám, mi került benne 34700 forintba. 
- Ha azt akarod, hogy az álmaid valóra váljanak, ne aludj
túl sokat!
- A világ legegészségesebb dolga a születésnap. Minél
több van belõle egy embernek, annál tovább él. 
- Sosem gondoltam volna, hogy a bank egy vidám
munkahely. Elõször csak kedvesen mosolyogtak, aztán
mikor meghallották mennyi hitelt szeretnék felvenni,
kitört a röhögés. Gyûjtötték az ötödikes újságírók

Egysorosok 

Gratulálunk az újabb sikerhez!



A vita - a tudás cseréje. A vitatkozás - a tudatlanságé. R. Quillen 7

Egy új vallás - A mi színházunk ALABÁRDOS

A Bahá'í Hit

A Mi Színházunk

Freisinger Martin vagyok, a Bárdos Lajos Intézményegység 8/z osztály tanuló-
ja.

2008 októbere óta tagja vagyok a Magyarországi Bahá'í Közösségnek. 
Én ezzel a vallással a barátainkon keresztül ismerkedtem meg, elötte nem hallot-

tam róla. A több évi kapcsolat alatt minél többet hallottam a vallásról az eredetérõl
és a tanításáról, annál jobban felkelette családunk érdeklõdését. 

Tavaly októberben meghívtak barátaink bennünket egy Ruhi tanfolyamra. Ezen
a tanfolyamon nagyon sokat megtudtam a vallásról, sok emberrel megis-
merkedtem, akik nagyon szívélyesek, barátságosak, közvetlenek és boldogok.
Köztük nagyon sok fiatallal is, akikkel azóta is szorosan tartjuk a kapcsolatot. 

A szívemben már régóta kötõdést éreztem a vallás iránt és a tanfolyam utolsó
napján én is Bahá'í lettem.

A Bahá'í hit Perzsiából származik és Bahá'u'lláh követõinek közössége. A Baha'í
hit a világ legfiatalabb önálló vallása, 1844-ben alakult meg. Iránból indult és ma
már az egész világon elterjedt, napjainkban követõinek száma kb. 6 millió fõ, több mint 184 országban. 

A vallás alapítójának Bahá'u'lláh nevének "Isten dicsõsége" a jelentése. 
Bahá'u'lláh életének 40 évét börtönben megkínozva és számûzetésben élte, mert a királyok és szultánok túl vonzó-

nak találták a személyiségét és hatalmukat féltették. Ennek ellenére az emberek õt nagyon szerették, több hónapos
zarándokutakat vállaltak fel, csak hogy találkozzanak vele. 

Bahá'u'lláh tanításai Isten egységét, minden vallás és az egész emberiség egységét, a világegységet és a békét hir-
deti, megköveteli az elõítéletek minden formájának elvetését; a férfiak és nõk egyenlõségét, megköveteli az
engedelmességet és a lojalitást az ország törvényeivel és kormányával szemben; tiltja az alkohol és a kábítószerek
fogyasztását. Hidat szeretnének építeni a másik vallások közt. A hitet nem papok tanítják hanem kisebb közösségek
alakulnak meg akik minden 19. nap után összejönnek és imádkoznak, majd a közösség dolgait tárgyalják meg, hogy a
közösség összetartását megerõsítsék.

Amióta megismerkedtem ezzel a vallással, sokmindent megváltoztattam az életemben, például hogy a célok mellett
ki kell tartani és becsülni kell a másikat, emellett nagyon sok értékes embert ismertem meg.

"A szív tiszta talajába vesd el isteni bölcsességem magvait, s öntözd azokat a bizonyosság vizével, hogy a tudás és
bölcsesség jácintjai frissen és zölden hajthassanak ki a szív szent városából."        (Bahá'u'lláh: Rejtett szavak)

Freisinger Martin 8.z

Veszprémet nyüzsgõ színházi élet jellemezte a 18. század elejétõl. Az ország legkiválóbb mûvészei fordultak itt meg.
Blaha Lujza, Jászai Mari, Kûri Klára, Újházi Ede. Állandó színházépület híján elõadásaikat a Magyar Királyi Szálloda és
a Korona Szálló nagytermében tartották.

A színházépítést Szomaházi István vetette fel. 1905-ben megalakul a színpártoló egyesület. Több helyszín is felmerült a
színház megépítésére de végül a Püspökkertet jelölték ki alkalmas helynek a színház felépítésére. Megtervezésére
Medgyaszay Istvánt kérték fel. Úgy kellett megterveznie a színházat, hogy kapcsolódjon a Korona Szállóhoz.

A tervezõ a költségek ellenére nagyon sok újítással élt. Ilyenek például a páholysort tartó népi formaelemeket alkalmazó
elõre gyártott konzolgerendák a népmûvészeti ihletésû betonablakok és a központi fûtõ-szellõzõ rendszer.

A fõlépcsõház színes ovális üveg ablakát, ami a: Népmûvészet dicsérete nevet
viseli Nagy Sándor készítette. A színház Magyarország elsõ vasbeton-konstrukciós
épülete. Európa elsõ vasbeton-konstrukciós színháza. A színház 1908. szeptember
8.-án nyitotta meg kapuit Csíki Gergely Nagymama címû darabjával. Az évek során
nyilvánvalóvá vált hogy alkalmi vendégjátékokkal színházi kultúrát nem lehet
teremteni. A polgárok saját színháztársulatot követeltek. 1961-ben megalakul az
önálló veszprémi színház. Büszkék vagyunk, arra hogy a színészkirály Latinovits
Zoltán két évadban 1971 és 1973 között tagja a társulatnak. Itt játszotta el Illyés
Gyula Különcében Teleki szerepét és Arthur Miller Az ügynök halálában õ alakítot-
ta Vili Lomhant. Nevét õrzi kamaraszínházunk a Latinovits Zoltán játékszín. 1977-
ben elkészült a tanulmányterv a felújításról. Átalakították a nézõteret a jobb látási
viszonyoknak megfelelõen. A színpadot szerkezeti adottságai miatt nem növelték.
Belsõépítészetileg megpróbálták az eredeti szecesszió stílust megtartani. Kívülrõl
eredeti állapotában állították helyre. Õri Ádám 7.z



Gondolkodj cselekvõ emberként, és cselekedj gondolkodó emberként. H. Bergson8

ExkluzívALABÁRDOS

- Köszönöm, hogy interjút készíthetek Önnel az
Alabárdos újságba. Elsõ kérdésem a gyerekkorára
vonatkozna. Milyen gyerek volt Ön?

- Én is csináltam egy csomó csibészséget, de tulaj-
donképpen azért jó gyerekek voltunk. Amikor mi gyerekek
voltunk, más volt a világ, de a gyerek, az minden világban
gyerek és keresi a csibészséget. Meg akkor a család vala-
hogy mást jelentett, mint ma. Sokkal szorosabb kapcsola-
tot jelentett. Általában a nõk nem dolgoztak. A családdal
voltak elfoglalva, a papa keresett, a mama nevelte a
gyerekeket. Nekem két testvérem volt. Latinovits Zoltán
volt a bátyám, õ anyám elsõ házasságából született. Anyám
elvált, mikor egy éves volt Zoltán. Azután férjhez ment az
én késõbbi apámhoz. Õtõle két gyerek született.
Sorrendben én meg az öcsém, aki egy nagyon híres beat-
zenész lett. Késõbb a Lokomotiv GT egyik alapító tagja,
majd a Skorpió zenekar fõnöke. Õt Frenreisz Károlynak
hívják. Engem is Frenreisz Istvánnak hívnak, csak amikor
az elsõ filmemet elkezdtem forgatni, azt mondták, hogy ez

nem jó színésznév, válasszak egy magyar nevet. Felmerült a kérdés, hogy mi legyen az. Úgy választottuk
a Bujtort, hogy az apai nagyanyámat hívták Bujtornak és így magyarosítottam.

Én gyerekkoromban még nem tudtam, hogy a Mikulás nem száll be éjjel az ablakba, és teszi be a cipõkbe
a csokit. Azt hittem, hogy a karácsonyfát a Jézuska hozza. Akkor már hat éves voltam. Arra emlékszem,
hogy anyám írt egy levelet. A háztömbben ahol laktunk, három házzal arrébb lakott a nagynéném. Anyám
azt mondta, hogy vigyem át az öcsémet a Zsófi nénihez. Áttotyogtunk Zsófi nénihez, hogy ezt a levelet
küldi a mamám. Zsófi néni kinyitotta a levelet és el kezdett nevetni. Mit tetszik nevetni Zsófi néni? -
kérdeztem tõle.

Azt írja a mamád, hogy tartsalak itt benneteket úgy fél óráig, amíg õ földíszíti a fenyõfát. Emlékszem,
olyan módon mérges és dühös lettem, amiért elvették az illúziómat, hogy ilyen durva otromba módon vág-
ták a képembe az igazságot, hogy belerúgtam a Zsófi nénibe és bõgve, üvöltve rohantam ki tõle. Az
öcsémet vonszoltam magam után. Alig bírt jönni velem. Soha nem fogom elfelejteni, hogy ez milyen
sokkot okozott nekem. A bátyám tíz évvel volt idõsebb nálam, tizennégy az öcsémnél, tehát õneki már más
társasága volt, õ már tulajdonképpen felnõtt volt akkor, mikor mi gyerekek. Elég összetartó társaság
voltunk. 

- Hol végezte el az iskoláit, és milyen tanuló volt?
- Én jó tanuló voltam, de hát manapság ez nem divat. Általános iskolába elõször a Sampagnan nevû fran-

cia szerzetesek által üzemeltetett iskolába jártam, a Knézich utcába, amit államosítottak, amikor elsõ
elemista voltam. Aztán másodikban átkerültem az Ipar utcába, ott fejeztem be kitûnõen a nyolcadik elemit.
Ezután mentem a Piarista Gimnáziumba. Ott is jeles voltam végig. Kitûnõen érettségiztem, aztán a
Közgazdasági Egyetemre kerültem. Ifjúsági kosárlabda-válogatott voltam, ami óriási dolog volt, mert
akkoriban nem úgy volt a külföldre való utazás, ahogy most. Akkoriban Pozsonyba eljutni is egy óriási
dolog volt. A klubommal a BVSC-vel pedig eljutottam Albániába akkor, amikor ez egy olyan nagy csodá-
nak számított. Ez egy nagyszerû csapat volt, akik együtt voltak és együtt gondolkodtak, viccelõdtek
egymással. De ott voltak és kisegítették a másikat, ha bajba került. Aztán a nagy válogatott keretének tagja
lettem, de abba kellett hagynom már legalább is válogatott szinten a kosárlabdát, mert elkezdtem filmezni.

- Mégis miért a színészi pályát választotta a sport helyett?

Exkluzív riport Bujtor Istvánnal, a híres színésszel és fil



Válj valóban teljessé, és mindenek elérkeznek hozzád. Lao Ce 9

riport ALABÁRDOS

- Sok kedvem volt hozzá. Elemi iskolában
már egy Moliére szerepet játszottam. A gim-
náziumban megnyertem a versmondó
versenyt. Az egyetemen az országos színját-
szó fesztiválon avval a darabbal, amit vitt az
iskola, a legjobb alakítási díjat nyertem. Csak
nem tudtam eldönteni, hogy azért szeretem-e
ezt a világot, mert a bátyám - aki már akkor
befutott színész volt - példája lelkesít, vagy
pedig magamtól is efelé hajlanék. Aztán a
szerencse is nagyon fontos, mert ha aznap
beteg vagyok és nem nézem meg azt a
meghívót és nem megyek el a
próbafelvételre, akkor nem mondja a filmren-
dezõ, hogy ez az ember kell nekem. Tehát a
szerencse az nagyon fontos és élni kell tudni
a szerencsével, az talán még fontosabb.

- Mit üzen a Bárdos Lajos Intézmény-
egység diákjainak?

- Legyenek jó gyerekek, de ne legyenek túl jó gyerekek. Mindig tudják hol a határ, hogy meddig lehet
elmenni a csibészségben. És örüljenek neki, hogy gyerekek!  

Bujtor István
Színész, rendezõ, filmrendezõ- és producer, valamint forgatókönyvíró.

1965-ben végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett.
Színészi pályáját 1966-ban a gyõri Kisfaludy Színháznál kezdte.

1968-ban a József Attila Színházban játszott.
1971-ben a Pécsi Nemzeti Színházhoz szerzõdtették.

1976-ban a Vígszínház tagja lett.
1978-tól a Magyar Filmgyártó Vállalat társaságának tagja.

1979-ben Balázs Béla-díjat kapott.
1989-tõl a székesfehérvári Vörösmarty Színházban játszik és rendez.

2007. decemberében megválasztották a veszprémi Petõfi Színház igazgatójának.
Színpadi alakításai mellett jelentõs filmszerepeibõl ismeri a nagyközönség, fõként mint A Pogány

Madonna Ötvös Csöpije. Õ Bud Spencer magyar hangja.

Filmjei:
Zsaruvér és Csigavér I.: A királyné nyakéke (2001) (TV film), Zsaruvér és Csigavér II.: Több tonna kám-

for (2002) (TV film), Zsaruvér és Csigavér III.: A szerencse fia (2008) (TV film), Hamis a baba (1991),
Pogány Madonna (1980), Sándor Mátyás (1979) (TV film), Az oroszlán ugrani készül (1969), Karambol
(1964)

Fõbb színházi szerepei:
Petruchio (William Shakespeare: A makrancos hölgy), Stanley Kowalski (Tennesse Williams: A vágy vil-

lamosa), Bromden, az indián (Ken Kesey: Kakukkfészek), Lennie (John Steibeck: Egerek és emberek), Mike
(Frederick Knott: Várj, míg sötét lesz!), Winston (Jean Kerr: Mary-Mary)

Díjai: Balázs Béla-díj, Legjobb férfi alakítás díja Õri Ádám 7.z

mrendezõvel, a Veszprémi Petõfi Színház igazgatójával



Ha meghallgatod ellenfeled, félig megnyerted a csatát. Sin Zu10

Kifestõ - Érdekesség - HumorALABÁRDOS

Nyári színezõ alsósoknak

Érdekességek az állatvilágból - Tudtad volna?

Hatvani 
Rebeka 

5.z

A májusi cserebogár kemény kitinszárnya nemcsak a
hártyás szárnyakat oltalmazza, hanem repülés közben a

test egyensúlyban tartásában is
szerepet játszik.

A hangyák elsõsorban tapintással
és az illatok alapján tájékozódnak,
ezért összetett szemük aránylag
kicsi.

A testméretéhez képest legnagy-
obb aggyal a hangya rendelkezik az összes élõlény közül. 

Nem az ember az egyetlen faj, ami háborúzik. A
hangyák szabályos csatákat vívnak, sõt még rabszolgákat
is ejtenek.

A pókok szemei közül négy felfelé, kettõ oldalt, kettõ
elõre vagy lefelé néz. 

A pókhálóhoz érintett hangvilla ugyanúgy elõcsalja a
pókot, mintha valódi csapdába esett zsákmány vergõdne
a hálóban.

A krumplibogár nem kizárólag a krumplin telepszik
meg. A paradicsomtól kezdve rengeteg zöldséget károsít
meg.

Testük méretéhez képest a bogarak a legerõsebb állatok
bolygónkon. Egy orrszarvúbogár például saját
tömegének 850-szeresét képes elvinni a hátán.

A házi légy átlagban egy hónapig él, de õsszel, lakóhe-

lyeinken meghúzódva ennél három-
szor hosszabb ideig is képes életben
maradni.

A verebek 28,2 kilométer/óra
sebességgel repülnek.

A vörösbegy torkában két
hangképzõ szerv található, amelyek egyszerre is mûköd-
hetnek.

Az énekesmadarak különleges gégefedõje lehetõvé
teszi, hogy másodpercenként 300 különbözõ hangot
énekeljenek egymás után.

A bölömbika egy gázlómadár, párzása idején bömbölõ
hangokat hallat, innen ered az elnevezése.

A költözõ madarak nem a hõmérséklet változásából
tudják, hogy mikor kell elmenniük, hanem a napok
rövidülésébõl, ami számukra a nagy fagy közeledtét
jelenti.

A madarak utódainak meg tudják tanítani "nyelvjárá-
sukat".

A felnõtt sünöket megközelítõleg 12-15 ezer tüske
borítja.

Az európai hód által épített gát hossza elérheti a 200
métert.

A farkas monogám állat, a párok akár életük végéig is
kitartanak egymás mellett. Szijártó Miklós 6.z

"A fiú túl sokat foglalkozik a lányokkal." 
"Tanárnõ, kövezzen meg, de én ennek inkább örülök!" 
"Értesítem a T. Szülõket, hogy fiúk történelemkönyve
lapokból áll." 
"Ellenõriztük, valóban." 

"Katika nem tud olvasni!" 
"Ha tudna, nem járatnám iskolába." 

"Kedves szülõ, tájékoztatom, hogy Péter az étkezdében
többször 
is kézzel evett evõeszköz helyett." 
"Köszönöm a tájékoztatást, már tanul lábbal is."

"T. Szülõ! Leánya irodalomórán vihogott. Tanárnõ" 
"Megdorgáltam. Akkor is vihogott. Szülõ"

Ötödikes újságírók

EElllleennõõrrzzõõ  bbeejjeeggyyzzéésseekk  ééss  eeggyy  ppáárr  mmééllttóó  sszzüüllõõii  vviisszzoonnttvváállaasszz



Kórustag voltam, amíg rá nem jöttek, honnan jön a zaj.

Itt a nyár!

11

ALABÁRDOS

A nyár veszélyei
A hõségben figyelmünk olykor lanyhulhat, ezért amikor közlekedtek, legyetek mindig fokozott figyelemmel a

szabályok betartására! Strandon, felhevült testtel, teli gyomorral, felnõtteknél alkohol-fogyasztás esetén nem szabad
vízbe menni! Viharjelzés esetén a vízbõl ki kell jönni! Tartsátok mindig be a vízi jármûvekkel kapcsolatos szabályokat!
Külföldön tengeri nyaralásnál figyelembe kell venni a helyi figyelmeztetéseket! (cápaveszély, tengeri sünök stb.)Idén
is komoly problémát jelentenek a kullancsok, amelyek fõleg a lombos erdõkben, bokros, füves, csalitos területeken
fordulnak elõ, de városi parkokban, kiskertben is találkozhatunk velük. A nyári idõszakban érdemes tehát fokozott
figyelmet fordítani a kullancsok elleni
védekezésre is. (spray, védõoltás)

Képi megjelenítése ezeknek a veszé-
lyeknek az alsó folyosón lévõ napközis
faliújságon található.

Utazás, nyaralás elõtt célszerû
tájékozódni a szükséges védõoltá-
sokról, illetve arról, mely gyógysz-
ereket ajánlatos magunkkal vinni és
milyen a közegészségügyi helyzet az
adott országban.

Szintén érdemes felkészülni az
esetleges ételmérgezésekre: elvileg
bármely élelmiszer fertõzõdhet és
közvetítheti a kórokozókat, hazai
körülmények között mégis elsõsorban a
nyersen vagy minimális hõkezeléssel
fogyasztott élelmiszerek a veszélyesek.
Ilyenek a nyers zöldségek, saláták,
bogyós gyümölcsök (málna, eper stb.)
vagy a dinnye. 

A fõtt ételeket kihûlés után tegyük hûtõbe!
Aki a szabadban napozik, dolgozik, vagy akár csak zsú-

folt jármûvön utazik, minden elõvigyázata ellenére kön-
nyen kaphat napszúrást, hõgutát.

Felhevült testünk nem képes megszabadulni a felesleges
hõtõl, ami ebben a tikkasztó nyári melegben gyakran elõ-
fordul, mivel bõrünkön a verejték nem tud elpárologni,
ezzel hûtve testünket.

Ilyenkor a bõr kiszárad és kipirosodik. Elõfordulhat
magas láz, tudatzavar, eszméletvesztés is.

Amikor ilyen tüneteink vannak, legjobb azonnal
orvoshoz fordulni. 

Ha környezetünkben ilyen tüneteket észlelünk, a beteg
fejére, lábára és csuklójára, mellkasára és hátára hideg
vizes borogatást tegyünk. Langyos zuhannyal vagy szivac-
sos kézmeleg vizes lemosással is jó szolgálatot teszünk.
Fektessük le a beteget, a fejét kissé magasabbra helyezzük.
Cukor és szénsavmentes vízzel bõségesen itassuk ilyenkor
a beteget.

Arra kell törekedni, hogy a tikkasztó nyári melegben a
legmelegebb nappali órákban lehetõleg ne sportoljanak,

közlekedésben lehetõség szerint tágabb sorokat alkossanak, szellõs ruhába öltözzenek. Ilyenkor mellõzni kell a szeszes
italokat és gyakran fogyasztani friss vizet, pótolva ezzel a vízveszteséget.

Idõsebb, egyedül élõ családtagjainkra, embertársainkra figyeljünk jobban, ilyenkor sok esetben egy pohár víz vagy
egy nedves kendõ is életet menthet!



Itt a nyár! - 8. osztályosok búcsúzásaALABÁRDOS

Zavard össze a világot: mosolyogj hétfõn!12

Az alábbiakban a rendõrség figyelmeztetéseit olvashatjátok.
1. Kerékpárlopások
Mivel a jó idõ miatt megnövekszik a kerékpárral közlekedõk száma, sajnos több

esetben kapunk feljelentést a kétkerekûek lopásáról is. Kérjük, ügyeljenek arra,
hogy biciklijüket lehetõleg több, különbözõ fajtájú zárral zárják le, és azokat sta-
bilan (pl. közterületi kerékpár-tárolóhoz, villanypóznához, padhoz, fához) rögzít-
sék! Az esetleges balesetek elkerülése érdekében kérjük, minden esetben tartsák
be a KRESZ szabályait! 

2. Strandlopások
Nagyobb értéket (készpénz, telefon, ékszer, mp3-lejátszó) lehetõleg ne

vigyenek magukkal! Mindig maradjon valaki a táskák közelében, vagy adják le
értékes tárgyaikat az értékmegõrzõben! Értékeiket semmilyen esetben ne hagyják
õrizetlenül a strandon sem! 

3. Iskolai szünidõ
A szünidõben a gyerekek

gyakran maradnak szülõi kontroll nélkül, ezért érdemes felhívni
figyelmüket a nyár lehetséges veszélyeire. 

A lenge ruházatban könnyelmûen elhelyezett értékek a zsebtolvajok
számára könnyû prédává válhatnak!

4. Nyitva hagyott ajtók, ablakok
A nagy melegben elõfordul, hogy a lakók elfelejtik becsukni a laká-

suk ajtóit, ablakait. Ilyen esetekben a szúnyoghálón át a bûnözõk kön-
nyûszerrel bejuthatnak otthonukba, ezért kérjük, az ablakokat, ajtókat,
kertkaput minden esetben zárják be!

Ne adjunk esélyt a bûnözõknek!        Szabóné Takács Mária védõnõ

Kedves Tanáraink,
Diáktársaink, Szüleink!

Elmúlt, véget ért és nincs tovább. A búcsú fáj, de ahogy Hemingway is mondja: elmúlt és mégis múlhatatlan, mert
szívünkben õrizzük mindig tovább.

Mikor nyolc éve beléptünk az iskola kapuján, olyan távolinak tûnt ez a pillanat, de most mégis elérkezett, itt a búcsú
ideje. Mégsem szabad szomorkodni, mert vár ránk a következõ kihívás, a középiskola.

Egész évünk a felvételi és a továbbtanulás jegyében zajlott, és tanáraink támogatása nagy segítség volt ebben az
idõszakban. Ezért és még sok másért is hálával tartozunk nekik, mivel nemcsak tantárgyaik rejtelmeibe vezettek be
minket, de a szépre és jóra is próbáltak nevelni. Bár sokszor úgy tûnhetett, hogy intelmeik süket fülekre találnak. S el
se juthattunk volna eddig alsós pedagógusaink nélkül. Õk tanítottak meg minket írni, olvasni, s ha bánatunk, félelmünk
volt, hozzájuk fordulhattunk. A kezdetektõl fogva kísértek minket ezen az úton szüleink, akik reméljük, hogy tovább
segítik tanulmányainkat és felnõtté válásunkat. Õk köszöntöttek minket világra jövetelünkkor, ott álltak mikor megtet-
tük elsõ lépéseinket, s most is itt vannak, mikor véget ér életünknek e fontos szakasza. Hányszor kellett minket egy-
egy nehéz dolgozat elõtt tanulásra buzdítaniuk, és év vége felé, akár kicsit indulatosan noszogatni: "irány az iskolába".
Bezzeg a kirándulások elõtt! Már hajnalban kipattantunk az ágyból, és izgalommal vártuk az indulást. Mindig nagy
élmény volt a közösen töltött nap, mikor nem kellett a jegyekkel, dolgozatokkal foglalkozni, csak egymásra figyeltünk
és még jobban megismertük a másikat. Esténként, mintha egész nap csak pihentünk volna, nem tudtunk aludni, és
tanáraink nagy bánatára egy órakor kezdtünk el beszélgetni, játszani vagy énekelni. Ilyenkor szívesebben daloltunk,
mint énekkari próbákon. Mégis mennyire szerettük a fellépések utáni jutalomtapsot. Ilyenkor éreztük, hogy nem volt
hiába a sok fáradozás és próba. De visszagondolva a sok gyönyörû dallamra Kodálytól, Bartóktól vagy akár Bárdostól,
örülünk, hogy tanáraink nem adták fel a lehetetlennek tûnõ feladatot: megtanítani minket énekelni. És lássanak csodát:
milyen jól sikerült! Ezért, kedves itt maradó barátaink, becsüljétek meg az általános iskolai éveket, mert mire rájöttök,
mennyire jó volt, már el is múlik. S kérlek benneteket, õrizzétek az értékeket, miket tanáraitok nyújtanak át, és öreg-
bítsétek kedves iskolánk hírnevét.

De most vége a közös énekléseknek, nincs több kirándulás és nincs dolgozat elõtti közös puskaírás. Búcsúzunk
kedves iskolánktól, a régi pajtásainktól és szeretett tanárainktól, de sosem felejtjük el az itt szerzett gyönyörû
emlékeket, és az együtt töltött éveket. Reméljük, útjaink, melyek most különválnak, egyszer keresztezik egymást, s
nevetve gondolunk vissza az együtt töltött évekre. Bodor Katinka 8. z

„Elmúlt, mint száz más pillanat,
S tudjuk, hogy mégis múlhatatlan,
Mert szívek õrzik, nem szavak.”

(Ernest Hemingway)



Mennyi az ember átlagos alvásigénye? Csak még öt perc...

8. osztályosok búcsúzása
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Nem tudom, hogy mit szeretett bennem, hiszen ismert.

Ajánló - KalendáriumALABÁRDOS
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A Boszorkány-hegy
Fsz.: Jack Bruno (Dwayne Johnson), Sara (Anna Sophia Robb), Seth (Alexander Ludwig)
Jack Bruno egy las vegas-i taxisofõr, akinek az autójába egy napon két tinédzser száll be,

akik már az elsõ találkozás alkalmával eléggé különösen viselkednek. Az úti céljukat csak
lépésekben adják meg, de hamar kiderül hogy ahová menni akarnak oda mások is el kívánnak
jutni. Üldözõik nem a legbarátságosabb eszközöket használják fel arra, hogy a két fiatal sik-
eresen teljesítse küldetését. A tinédzserekrõl kiderül, hogy különleges képességekkel ren-
delkeznek, és nem is a mi bolygónkról származnak. Az úti cél a Nevadai sivatag közepén
fekvõ Boszorkány-hegy, melyrõl az a szóbeszéd járja, hogy megmagyarázhatatlan dolgok
történnek a közelében. Jack nagy nehezen, de ráveszi magát, hogy segítsen a két kis idegen-
nek és eljuttassa õket a Boszorkány-hegyhez, ahol a világ megmentésének a titka rejtõzik. 

Nekem azért tetszett meg nagyon ez a film, mert szeretem az akció- és fantasztikus filmeket.

Richard Holmes:
A D-nap
A D-nap, így nevezték el a

II. világháború legnagyobb
hadmûve-letét.

A partraszállást 1943-ban
tervezték meg. A szövetséges
erõk rájöttek, hogy kell nyit-
ni még egy frontvonalat a né-
met sereg legyõzésére. A kül-

detésre rengeteg új fegyvert használtak, mind német (V-2
rakéta), mind angol, amerikai és kanadai oldalon (akna-
mentesítõ tank). A szövetségesek 1944. június 6-án partra
szálltak Normandiában (Franciaország). A hadmûveletet
végre is hajtották de nagyon sok katona halt meg.

Az angoloknak, amerikaiaknak és a kanadaiaknak sike-
rült megváltoztatni a háború menetét, de sajnos a háború
még egy ideig elhúzódott. A könyvet lapozgatva vagy a
mellékelt CD-t hallgatva sok mindent megtudhatunk arról,
miként is zajlott le a második világháború egyik legismer-
tebb eseménye, a D-nap, a normandiai partraszállás napja.

Gondos László 8.a

Sarah Dessen:
Tökéletes
Jason tökéletes. A zárkózott

maximalista Macy is az akar lenni,
ezért jár a fiúval. De létezik-e
tökéletes ember és egyáltalán jó-e
hibátlannak lenni? Macy sokáig
úgy érzi, a válasz igen. Ezen a
nyáron azonban megismerkedik
egy egyáltalán nem tökéletes csap-
attal: a Wish partiszerviz fiatal

munkatársaival. Ez a barátság és az új szerelem a büntetett
elõéletû, de jóravaló és mûvészi hajlammal megáldott
Wesszel felszabadítja, boldogabbá teszi, s átértékelteti a
lánnyal egész addigi életét, kapcsolatát "tökéletes" éde-
sanyjával. Végre elkezdheti feldolgozni imádott apja
halálát is, amiért alaptalanul felelõsnek érzi magát.

Nekem ez a könyv a kedvencem, mert a könyvben van-
nak megható, romantikus, de vicces részek is. Azoknak
ajánlom akik szeretnek olvasni, mert ezt a könyvet nem
lehet letenni! Dér Kinga 8.a

8. Medárd. Elsõsorban az idõjóslásról nevezetes. Ezen a napon erõs lehûlés várható. Ha esõvel köszönt be, akkor ez
több hétig is eltarthat: "ha Medárdkor esik, negyven napon esik".  

10. Margit. A retek-, a káposzta-, len vetés ideje.
11. Barnabás. Sok helyen szénakaszáló nap, de ekkor érdemes bizonyos gyógyfüveket is gyûjteni.
13. Antal. Páduai Szent Antal a szembetegek, a gyulladásban szenvedõk oltalmazója. Baranyában e napon gyújtják meg

õsi módon a gyógyító erejû "Szent Antal tüzét".
15. Vida. A nyarat jelenti: a szántóföldi növények befejezték növekedésüket és az érés idõszaka következik. A rákok és

a halak is már teljesen kifejlõdtek.
24. János. Virágos Szent János vagy Szent Iván a nyári napforduló ünnepe. Az év legrövidebb éjszakáját Európa nagy

részén õsi rítusokkal ünneplik. Nálunk a fiatalok tûzugrását és szentiváni énekeit említhetjük. Sok helyen a tûzbe -
gonoszûzés céljából - gyógyfüveket, gyümölcsöt, egyebet dobnak. Számtalan hiedelem, babonás szokás fûzõdik ehhez a
naphoz. Szent Ivánkor már megszakad a búza töve, nemsokára elkezdõdhet az aratás. Az õszi répa és retek vetõnapjaként
is emlegetik. 

29. Péter, Pál. Az aratás kezdõnapja. A halászok is e napot ünneplik, mert Szent Péter a védõszentjük. A nap elõestéjén
a halászok rúdra kötözött ponttyal végigjárják a falut. Másnap a vízparton halpaprikással, túrós csuszával folytatódik az
ünneplés. Ezen a napon van a legjobb íze az epernek, ezért ekkor tartják az eperszüretet. Hegyi Bíborka Luca 6.z

JÚNIUS - SZENT IVÁN HAVA - NYÁRELÕ HÓ

Filmajánló

Könyvajánló



További magyarhangok: A, B, C, D...
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Slágerlista - Június -

1. The Black Eyed Peas
"Boom Boom Pow" 

2. Lady Gaga "Poker Face" 

3. Kid Cudi "Day N' Nite" 

4. Jamie Foxx "Blame It" 

5. Flo Rida "Right Round"

6. Soulja Boy Tell'em
"Kiss Me Thru The Phone"

Erdei iskola
1. nap: Izgatottan vártuk az erdei iskolát. Nagyon boldo-

gan indultunk el otthonról. A gyülekezõ reggel 9 órakor volt
az iskola elõtt. Mikor mindenki megérkezett, bepakoltuk az
autókba csomagjainkat, és elindultunk Balatoncsicsóra. Az
út, ami az erdei iskolához vezetett, nagyon zötyögõs és kan-
yargós volt, így mindenki mosollyal az arcán érkezett meg.
Mivel az erdészházat takarították, csak 1 órával késõbb
foglalhattuk el helyünket. Addig az ottani játszótéren ját-
szottunk volt foci-, röplabda-, és kosárlabda pályája is.
Mikor letelt az 1 óra Ili néni és Gabi néni szólt nekünk,
hogy üljünk oda az erdészház elõtti tûzrakóhelyhez. Ott az
iskola vezetõje, Zsuzsa néni rövid tájékoztatást adott az
erdei tábor házirendjérõl. Utána végre elfoglalhattuk a szál-
lást. Én Zsófival, Nikivel, Almával, Dórával és Titanillával
voltam egy szobában. Kipakolás után az ebédlõbe vezetett
utunk. Már nagyon éhesek voltunk, így a tányérunkról min-
den elfogott. Utána 1 órán át "csendes pihenõ" volt. Mi
addig kártyáztunk, majd kimentünk az udvarra játszani. Két
csoportra osztottak minket. Szép volt az idõ, s így sok álla-
tot pillantottunk meg. Ezek között volt az õz, szarvas, nyúl
is. 10 órakor visszamentünk a táborba. Meg akartak
ijeszteni minket a többiek, de nem sikerült nekik.
Bementünk az erdészházba, lefürödtünk és lefeküdtünk. Ili
néni és Gabi néni felváltva jöttek be megnézni alszunk-e.
Mi este 11:45-kor aludtunk el, mivel Gabi néni akkor
mondta, hogyha nem alszunk el, hajnali négykor felkelt
minket és 4 kört futnunk az erdei suli körül. De ezután
fáradtan elaludtunk. 

2. nap: Reggel a fiúk kiabálására ébredtünk, mert elön-
tötték szobájukat a hangyák. Késõbb megreggeliztünk, s
tanösvény túrára mentünk Gyuri bácsi vezetésével.
Mindenki vitt magával kullancsirtót, valami  kis rágcsálni-

valót és innivalót. Elsõként egy régi bükkfát (ami kb. 250
éves lehet) néztünk meg, melyrõl a tanösvény kapta a nevét.
Tovább indultunk és tanulmányoztuk a különbözõ fafajták
levelét, törzsét. Késõbb erdei térképeket tekintettük meg és
megtízóraiztunk, miközben az erdei állatok életmódjáról
beszélt nekünk Gyuri bácsi. Mikor mindenki evett, ivott,
pihent egy kicsit tovább folytattuk utunkat. A következõ
állomáson rókalyukakat és a vaddisznók dagonyáját néztük
meg. Pár perc múlva több millió éves kõzetekhez értünk
oda, majd megnéztük a Hamuházi-forrást is. Utána vissza-
mentünk a táborba. Megebédeltünk, majd az 1 órás
"csendes pihenõben" az udvaron kártyáztunk a fiúkkal és
játszottunk az iskola kutyájával, Foltossal. A nevetéssel
gazdag pihenõ után Béla bácsival állatok lábnyomait
figyeltük meg. Mikor visszasétáltunk a táborhoz kipróbál-
tuk a légpuskalövészetet. Versenyeztünk a fiúkkal és az
állás döntetlen lett. Páran elmentek uzsonnázni, de volt aki
ottmaradt és lõtt még egy-kettõt. Nagyon izgalmas volt az
is, hogy osztálytársaim a pesti gyerekekkel focimeccsen
vettek részt. Mi végig ott voltunk és szurkoltunk osztálytár-
sainknak. Utána megvacsoráztunk, elvégeztük ten-
nivalóinkat, majd fáradtan ágyba bújtunk. 

3. nap: Kipihenten ébredtünk fel reggel 6 órakor. Az
udvaron egy kicsit tollasozunk és röplabdáztunk, majd
megreggeliztünk. Utolsó programunk a kenyérsütés volt,
Szabolcs pékkel. Mindenki dagasztott kenyér- vagy pogác-
satésztát. Utána megtanultuk a 4-es 6-os fonást, majd meg-
formáztuk a pogácsatésztát és betettük a kemencébe.
Mindenki izgalommal várta azt, hogy megsüljön a pogácsá-
ja. Addig mi labdáztunk, beszélgettünk, sétáltunk. Nagyon
finom illat szállt ki a kemencébõl. Mikor kivették a pogác-
sákat várni kellett egy kicsit, hogy meghûljön. Volt aki
megette amit sütött volt aki nem. Ezek után összepakoltunk,
majd csomagjainkkal együtt vártuk a szülõket, kik hazavit-
tek minket. Elõször azt a kilenc embert vitték el a
buszmegállóba, akik busszal mentek Tapolcára. Utána mi
következtünk. Még maradtunk volna ebbe a jó erdei iskolá-
ba, de azért mindenkiben ott lapult a honvágy.
Visszapillantottunk az iskolára s tudtuk, hogy ezekre az
együttöltött napokra örökké emlékezni fogunk. Elindultunk
és Tapolcáig meg sem álltunk. Ott mindenkit várta az
anyukája. Legtöbben boldogan futottunk oda szüleinkhez.
Elköszöntünk egymástól s elindultunk haza. Otthon elválás
elõtt boldogan gondoltam az elmúlt három napra, majd
elaludtam. Gróf Laura 4.z
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Az egysoros iróniákat Hatvani Rebeka 5.z gyûjtötte össze.
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GYERMEK SPORT ÉS SZABADIDÕS TÁBOR
2009. JÚNIUS 29 - JÚLIUS 10. (2x5 nap)

Tábor szervezõje: Tapolca Városi Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

Életkor: 7-12 év. Részvételi díj: 18.500. Ft/fõ, ebbõl
jelentkezéskor 5.000. Ft/fõ elõleg befizetése szükséges. A
tábor díja a sport és szabadidõs programokon való
részvételt, szakképzett felügyeletet, valamint meleg
ebédet és uzsonnát tartalmaz. Jelentkezési lap és részletes
program megtalálható a honlapunkon (www.tapolca-
csarnok.hu) és a Tapolca Városi Moziban.

Jelentkezési határidõ: 2009. június 20.
Szeretettel várjuk a 7-12 éves gyermekeket!

Tapolcai Nyár 2009  Víziszínpad
vasárnaponként 20 órai kezdés

2009. július 5. Tapolcai Musical Színpad mûsora
2009. július 12. Sugarloaf
2009. július 19. Tóth Vera, Tóth Gabi 
2009. július 26. Jazz For Fun koncert
2009. augusztus 2. "Cintányéros cudar világ" 

Operett mûsor
2009. augusztus 9. Szûcs Judith
2009. augusztus 16. Sipos F. Tamás 

és az EXOTIC koncert

Nyári programajánló

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum Gyermekrészlege 
2009. június 29-július 3. között "bejárós" tábort szervez alsó tagozatos diákok számára.

Jelentkezéskor elõnyben részesülnek azok a tanulók, akik részt vettek ezévi olvasópályázatunkon.
Jelentkezni és bõvebb felvilágosítást lehet kérni személyesen a Gyermekrészlegben, vagy az 510-788 telefonszámon.

Részvételi díj: 16.000 Ft/fõ (háromszori étkezéssel)

Az alábbi 4 gyors kérdéssel az elmédet tesztelheted. Ne
rágódj sokáig a kérdésen, egybõl válaszolnod kell a
rájuk!
Készen állsz?

Keresd meg a felsorolt szavakat nyolc irányban az áb-
rában! A kimaradó betûkbõl a rejtvény megfejtését kapod.

1. Egy versenyen veszel részt. Lehagyod a másodikat.
Hányadik helyen végzel?

Ha szerinted, elsõ ....... , akkor elrontottad. Ha lehagyod
a 2. helyezettet, akkor te veszed át az õ helyét.

2. Lehagyod az utolsót. Hányadik helyre érkezel ?

Ha azt válaszoltad, hogy utolsó elõtti........, még 1-szer
elrontottad. Hogy tudnád már lehagyni az utolsót? Ha
mögötte voltál, nem lehet az utolsó!

3. Van 1000-ed, adj hozzá 40-et, még 1000-et, még 30-at,
még 1000-et, most 20-at, adj hozzá még 1000-et, végül
10-et!!! Összesen mennyi jött ki?

5000 jött ki????
Márpedig a jó válasz : 4100
Most próbáld meg nyugodtan számológéppel...

4. Renata apjának 5 lánya van.
1. - Kach
2. - Kech

3. - Kich
4. - ????
5. - Kuch

Hogyan hívják a negyedik leányzót? Gyorsan mondd meg!

RENATA, nem
Olvasd el újra a kérdést...

Elmeteszt

Gondolkozz!

Peszleg
Pálma

8.z

Egy gyufát kell áthelyezni úgy, hogy igaz legyen az
egyenlõség. Jó fejtörést kívánok!

Bruckner Máté Botond 5.z


