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A május a természet bocsánatkérése a február miatt.
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Közérdekû

Ápr. 2. (csütörtök) - Nyílt nap a 3-4. osztályokban

Ápr. 6. (hétfõ) 17 óra - Fogadó óra, alsó tagozat

Szülõi értekezlet, felsõ tagozat

Ápr. 7. (kedd) - Húsvéti játszóház

Ápr. 8. (szerda) - Tavaszi szünet elõtti utolsó 

tanítási nap, Költészet napja

Ápr. 15. (szerda) - Tavaszi szünet utáni elsõ 

tanítási nap

Április - Tavaszi népszokások

Ápr. 21. (kedd) 17 óra - Az 50 éves ének-zene 

tagozat megünneplése

Április-május - Éneklõ Ifjúság

Április-május - Májusfaállítás

Máj. 4. (hétfõ) 17 óra - Fogadó óra,

felsõ tagozat

Szülõi értekezle, alsó tagozat

ALABÁRDOS rendezvénynaptár

ALABARDOS   

„Énekeljetek hát, mert az ének inség és háború 
helyett békét teremt és örök harmóniát. 
Énekeljetek hát, és legyen a szívetek táján 
örökös t z-szivárvány!” (Bárdos Lajos) 

Meghívóó 
Örömmel értesítjük, hogy a 
Tapolcai Általános Iskola 

Bárdos Lajos Intézményegységében 
az ének-zene tagozat az idei 

esztend ben tölti be 
50. életévét. 

Ebb l az alkalomból 
2009. április 21-én 17 órakor 

születésnapi megemlékezést tartunk 
a tapolcai 

Tamási Áron M vel dési 
Központban. 

Szeretettel és tisztelettel várunk 
mindenkit, aki szeretne velünk 

együtt ünnepelni. 



Ki korán kel, egész nap álmos marad. 3

ALABÁRDOSHírek

Képes hírek

Március 15-i megemlékezés a Tamási Áron Mûvelõdési Központban. Az ünnepi mûsort a Kazinczy Ferenc
Tagiskola 6.b osztályos diákjai szolgáltatták.

A Los Andinos mûsorán vett részt iskolánk felsõ tagozata a Kazinczy Ferenc Tagiskola tornatermében.
Közel 500 tanuló nézte végig a remek hangulatú koncertet.

A leendõ elsõsök számára játszóházat  és játékos sportdélelõttöt szerveztünk



VersenyeredményekALABÁRDOS

Üres fejjel meg lehet élni, de üres gyomorral nem.4

Diákjaink a helyi, területi, megyei és országos versenyeken kiemelkedõ eredményeket értek el az
utóbbi idõben is. Õk azok, akikre mindannyian büszkék vagyunk, s akiknek munkája mindannyi-
unk számára példaértékû lehet. Bajner Imre igazgató úr a legkiemelkedõbb eredményekkel ren-
delkezõket igazgatói dicséretben részesítette:

1. Nagy Noémi 7.z -Varga Tamás matematika versenyen megyei 4. helyezés, a Zrínyi Ilona matematika
versenyen megyei 11. helyezés. 
2. Ságvári Dalma 7.z -Varga Tamás matematika versenyen megyei 4. helyezés.
3. Gróf Laura 4.z - Zrínyi Ilona matematika versenyen megyei 4. helyezés.
4. Vincze Gyõzõ 5.z - Zrínyi Ilona matematika versenyen megyei 5. helyezés. 
5. Tóth András 3.z - Zrínyi Ilona matematika versenyen megyei 9. helyezés.
6. Sásdi Árpád 5.z - Arany János magyar nyelvi versenyen országos 5. helyezés Zrínyi Ilona matematika
versenyen megyei 7. helyezés.
7. Sebõk Máté 2.z, Horváth Eszter 3.z, Nyárondi László 4.a, Szabó Levente 4.z, Petró Lajos 4.z - Játékos
Sportverseny országos elõdöntõjén 4. helyezés.
8. Horváth Tünde 8.z - kézilabda diákolimpia megyei döntõjén 1. helyezés.

Kiváló tanulmányi eredményeink



Ha megígérem, hogy hiányozni fogsz, elmész? 5

ALABÁRDOSVersenyeredmények

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum által szervezett olvasópályázati verseny felsõ tagozatos tanulók szó-
beli döntõjére március 2-án, hétfõn került sor. Az vetélkedõ témája az 1000 éves vármegyerendszer, és
Szent István király kora volt. A fordulók elõtt egy otthon elõre elkészített plakettet értékelt a zsûri. A csap-
atok érdekes és izgalmas feladatokban mérhették össze tudásukat, például totó, keresztrejtvény, könyv- és
könyvtárhasználat. A végeredmény kihirdetése elõtt tarthattunk egy kis pihenõt, amíg a zsûri értékelésére
vártunk. Ezek a pillanatok teltek a leglassabban, a legizgalmasabban. A verseny nagyon szoros volt. 

A 7.-8. osztályosok eredménye: 
1. Burszán Botond és Lájer Attila
2. Kárpáti Réka és Fülöp Dorottya
3. Vagner Jázon és Mayer Tamás
Nagyon jól éreztem magam az egész verseny alatt. A könyvekbõl és az elõadásokból sok értékes infor-

mációhoz jutottunk. Valószínûleg jövõre is megpróbálkozok az olvasópályázattal, remélem ugyanilyen
szép eredményt fogok elérni. Lájer Attila 7.z

Az olvasópályázati verseny döntõje

A zsûri tagjai:
Kertész Károly, Tóth Mária, Pontyos István

Az elsõ helyezett csapat

A második helyezettek A harmadik helyezett csapat



Az élet elõttem áll, és nem látok tõle semmit.

VersenyeredményALABÁRDOS
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Alsó tagozat:
2. osztály
I. helyezett:
Nagy Béla és Nemes Vivien
Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége, 2. z
II. helyezett:
Balázs Eszter és Nagy Rebeka
Mûvészetek Völgye Általános Iskola, Monostorapáti, 2. o.
III. helyezett:
Gyöngyösi Ivett és Perger Eszter
Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola, 2. o.

3. osztály
I. helyezett:
Balázs Villõ és Vígh Dorina
Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége, 3. z
II. helyezett:
Eckert Dóra és Eckert Zsófia
Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye, 3. c
III. helyezett:
Bruckner Anna és Lájer Dóra
Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége, 3. z

4. osztály
I. helyezett:
Gróf Laura és Somogyi Zsófia
Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége, 4. z
II. helyezett:
Papp Szabina és Illés Klaudia
Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége, 4. z
III. helyezett:
Kovács Réka és Presics Renáta
Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû
és Sportiskolai Tagintézménye, 4. a

Felsõ tagozat:
5-6. osztály
I. helyezett:
Vincze Gyõzõ, Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége, 5. z
Papp Lilla, Mûvészetek Völgye Általános Iskola, Monostorapáti, 5. o.
II. helyezett:
Szabó Veronika és Rénes Fanni
Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye, 5. a
III. helyezett:
Tóth Dóra és Wildhoffer Renáta
Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége, 5. z

Wass Albert Könyvtár és Múzeum által meghirdetett olvasó pályázati verseny szóbeli döntõjének továb-
bi eredményei:



Gondolkodom, tehát vagyok, de ha nem gondolkodom, még jobban vagyok. 7

Riport Tárnok Ákossal (Los Andinos) ALABÁRDOS

Riport a Los Andinos együttes vezetõjével, Tárnok Ákossal
- Mi indította ezen az úton, hogy zenész lett?
- Ha jól emlékszem, hetedikes voltam, amikor elkezdtünk zenélgetni
néhányan Beatles dalokat. A dobfelszerelésünk például úgy nézett ki,
hogy a dobos fiú nagymamájának a lekvárfõzõ lábosára húztunk rá
nejlont. Ez volt a lábdob, vettünk még egy úttörõ dobot, volt még két
cintányérunk, édesapám pedig elhozta a katonaságtól a kiselejtezett
nagycintányér egyik felét. Tehát ilyen hangszereken játszottunk, és
megtetszett az együttzenélés. Rájöttünk, hogy ez egy jópofa dolog. 
- Mikor alakult a zenekar?
- 1982-ben alakult a Los Andinos együttes, a magyar népzenét játszó
Kákics pedig 1997-ben. 

- Milyen zenéket játszanak?
- Ecuadori, bolíviai és perui népzenét, és a Kákics együttes magyar népzenét.
- Hol szoktak koncertezni?
- Mindenfelé az országban, de Európában is sok helyen megfordultunk mát, például Ausztria, Anglia, Norvégia,
Olaszország.
- Kiknek szoktak játszani?
- Aki meghallgatja a zenénket, és érdekli. Szerintem ez nincs korhoz kötve. 
- Volt-e külföldön indián zene után kutatni?
- Ecuadorban, Peruban és Bolíviában voltunk gyûjteni, több gyûjtõutunk is volt, és mellette tanultunk is, mert az andok
zenét ott lehet a legjobban tanulni.
- Milyen hangszereken tud játszani?
- A fúvós hangszerek közül pánsípokon, furulyákon, aztán a gitár formájú hangszereken, a magyar népzenében furulyán és
brácsán.
- Mi a véleménye a könnyûzenérõl?
- Kedvelem a jó könnyûzenét is. Én azt szeretem, amiben népzenei témák is megjelennek, amelyik sokféle hangszert mutat
be, érdekes harmóniákat köt egybe
- A családja hogyan viszonyul a foglalkozásához?
- Tetszik nekik. Ha van olyan lehetõség, elviszem õket magammal. A zenének köszönhetõen bejártam az országot, olyan
város nincs, ahogy ne lettem volna. 
- Milyennek találta a tapolcai közönséget?
- Tapolcán mi többször is voltunk már, és kellemes emlékek fûznek minket ide. 
- Van példaképe?
- Említhetném például Bárdos Lajost is, aki rengeteg népdalt feldolgozott, sokat tett a magyar kórusmozgalomért, a mag-
yar zenéért.
- Ha újra kezdhetné az életét, akkor is mindent így csinálna?
- Igen. Semmit sem bántam meg.
- Van valami hobbija?
- Igazából a hobbim a zene, amellett persze, az ember kertészkedik a háznál.
- Mit üzenne iskolánk diákjainak?
- Szerintem a zene egy olyan dolog a ember kezében, ami ne
csak magát tudja például felvidítani, ha szomorú, hanem
másokat is, vagy akár az érzelmeit ki tudja fejezni, és olyan
érzéseket tud kelteni az emberben, ami mással nem sikerülne.
De ha már ott tartunk, hogy Bárdos Lajos iskola, számomra
felejthetetlen Bárdos utolsó interjúja, amiben a mérnõk barát-
ja mondta neki, hogy mérnök kell, mert házat kell építeni,
kovács kell, nélkülük nem tudunk élni, de zene nélkül azért
meg tudnánk élni. És erre Bárdos ezt felelte: Igazad van.
Élhetünk nélküle, de minek? Szerintem ezzel mindent
elmond. Tehát éljünk zenével, mert az sok értelmet ad.

Kovács Alexandra és Peszleg Pálma 8.z



Ha három madár lennék, láthatnám alulról, hogyan repülök magam után.8

Riport Mátyássy Áron rendezõvelALABÁRDOS

Interjú Mátyássy Áron rendezõvel, iskolánk egykori tanítványával,
aki a 2009-es magyar filmszemlén elsõ lett alkotásával. A fõdíjat, az Arany Orsót,

Mátyássy Áron Utolsó idõk címû filmje kapta.
- Mint tudjuk, a Bárdosba járt általános iskolába. Meséljen kicsit errõl! 
- Én negyedik osztályban kerültem az akkor még 1-esnek nevezett iskolába, a zenei

tagozat miatt. Nagyon jó osztályom volt, mai napi összejárunk négy-öt évente.
Legutóbb tavaly nyáron találkoztam a többiekkel. Bár eltelt 15 év, úgy beszélgettünk,
mintha tegnap lett volna, hogy egy osztályba jártunk.

- Ki volt az osztályfõnöke? Kedvenc tanárai? 
- Alsóban Ili néni, felsõben Szelestey Ibolya volt az osztályfõnököm. Nagyon

szerettem az iskolába járni. Minden tanárommal kapcsolatban vannak nagyon jó és
kevésbé kellemes emlékeim is. Visszatekintve azt gondolom, hogy nagyon jó alapot
adtak nekünk az élethez. Szigorúak voltak, ugyanakkor nagyon jóindulatúak is.

- Milyen kellemes emlékei vannak ezen idõszakról?
- Számtalan kellemes emlékem van, minden reggel fél 8-ra értem be Kisapátiból,

és amikor tehettem, az utolsó busszal mentem csak haza. Szerettem a napközit, a tan-
ulás utáni kézilabdázást, jártam néptáncra, a zeneiskolában hegedülni tanultam.
Játszottam a kamarazenekarban is. Amikor az iskola felvette Bárdos Lajos nevét,
Szelestey tanárnõ velünk pingáltatta fel a nevet a bejárati ajtó fölötti üvegtáblákra.

- Az itt eltöltött éveknek van-e szerepe abban, hogy filmrendezõ lett?
- Abban nem, hogy filmrendezõ lettem, de filmjeimben biztos megjelennek az itt eltöltött évek emlékei. Nagyon

fontosnak tartom azt, hogy falun tölthettem gyerekkoromat, és megismerhettem a vidéki élettel, a vidéki emberekkel is.
Nem is beszélve a hegyek, patakok, a Balaton közelségérõl.

- Zenei osztályba járt? Milyen hangszeren tanult? Most is kapcsolatban áll a zenével?
- Mint már említettem, hegedülni tanultam négy-öt évig, közben másfél évig oboáztam is. Késõbb leraktam a hegedût

és gitározni kezdtem. Testvéremmel, Bencével - aki szintén a Bárdosba járt - gimnáziumban közösen zenéltünk egy
rockzenekarban. Felváltva játszottunk gitáron és basszusgitáron. Ez egyébként mai napig a hobbim.

- Az általános iskola befejeztével milyen iskolákban tanult tovább?
- A Városmajori Gimnáziumba jártam, majd az ELTE filozófia szakára. Harmadéves koromban vettek fel a Színház- és

Filmmûvészeti Egyetemre.
- Hogy került kapcsolatba a filmezéssel?
- Gimnáziumban találtam ki, hogy szeretnék filmeket csinálni, de csak négy-öt évvel késõbb, az ELTÉ-s tanulmányaim

alatt vált ez tényleges lehetõséggé. Gimiben fotó-videó fakultációra jártam, meg gyakran jártunk moziba a barátaimmal.
Nagy szerencsém van, hogy elérhettem az álmaimat.

- Mirõl szól a fesztiválnyertes filmje? Korábban is készültek filmjei?
- Az Utolsó idõk egy fiatal testvérpárról szól, akik a keleti határ közelében laknak, a fiú autószerelõ, mellékesen olajat

csempészik a határon. Autista nõvérét egy napon megtámadják az erdõben, s mivel a rendõrségi nyomozás nem jár ered-
ménnyel, a fiú úgy dönt, hogy õ bünteti meg a támadókat. A végén elkapják a rendõrök. Ez az elsõ nagyjátékfilmem, koráb-
ban az Egyetem alatt kisfilmeket csináltam, amik alapján értékelték a munkánkat.

- Ki a kedvenc színésze, rendezõje és miért?
- Nagyon sok kedvencem van. Legkedvesebb magyar filmrendezõm Makk Károly. Szerintem õ csinálta minden idõk

legnagyobb magyar filmjét, amelynek címe: Szerelem.
- Melyek a kedvenc filmjei?
- A fent említett Szerelem, külföldiek közül a Sivár vidék, Az elszánt diplomata, a Zodiákus, A bárányok hallgatnak.
- Milyen tervei vannak a jövõre nézve? 
- Szeretném, ha mindig lenne munkám, hogy boldogan tudjak élni feleségemmel és májusban születõ kisfiunkkal.
- A sok munka mellett van-e ideje szórakozni? Mit csinál szívesen szabadidejében? 
- Régen többet buliztam, ma már inkább moziba járunk, néha focizni, vagy beülök barátokkal beszélgetni egy kocsmába.
- Szereti-e a sportot? Aktívan sportol, avagy csak inkább nézi? Mi a kedvence?
- Nagyon szeretem a sportot, kedvencem a foci, de bármi elõtt ott tudok ragadni. Régebben játszottam egy nagypályás

focicsapatban, az utóbbi pár évben viszont már csak kispályára járok.
- Mit üzen a mai "bárdosos" gyerekeknek?
- Azt üzenem, hogy legyenek mindig kíváncsiak. S bár ma már szinte minden elérhetõ egy számítógépen keresztül,

igyekezzenek minél több dolgot saját szemükkel látni. Aki kíváncsi a világra, a másik emberre, könnyebben elfogadja azt,
és ez megszépíti az életet.
Interjú a Filmszemle-gyõztes Mátyássy Áron rendezõvel /internet/:
http://webcast.tv2.hu/dynamic/index.php?m=video&video_id=389570 Zentai Csaba fõszerkesztõ



Remek napom volt, egészen addig, amíg fel nem keltem. 9

Egészség ALABÁRDOS

Az egészségünk a mi kezünkben van!
Nincs de!

Felmérés 2000 kutatási jelentése szerint a 18 év feletti magyar férfiak 40,7%-
a, a nõk 26,3%-a dohányzik. A Fact Intézet 1999-es felmérése szerint a

magyar lakosság 65%-a szenved a passzív dohányzás ártalmaitól,
átlagosan napi 270 percet töltve olyan légtérben, ahol mások
dohányfüstjét szívja. A Központi Statisztikai 2002 elején közzétett
adatai szerint Magyarországon ma évente 28 ezer ember halála írható
egyedül a dohányzás rovására. Ez körülbelül kétszer több mint ahányan
alkoholizmus, kábítószer-fogyasztás, baleset, erõszakos halál, öngy-

ilkosság és AIDS miatt összesen meghalnak. A magyar férfiak tüdõrák-
halandósága a világon a legmagasabb. Az elmúlt másfél évtizedben a nõi

dohányzás elõfordulása 30%-al nõtt, míg a gyerekek egyre fiatalabb korban
szívják el elsõ cigarettájukat, és átlagosan 17,9 éves korban válnak rendszeres dohányossá. Az 1999-
es budapesti adatok szerint a középiskolát elhagyó diákok majdnem fele (46%) rendszeresen
dohányzik, a lányoknál a rendszeres dohányzás kicsivel magasabb, mint a fiúknál. A terhesség alatt
dohányzók újszülöttei körében gyakran észlelhetõ légúti megbetegedés.

A legutóbbi három évtizedben 800 ezer magyar halt meg dohányzás okozta betegségek miatt.
Jelenleg évenként 28-30 ezer ember haláláért felelõs a dohányzás. A dohányosok várható átlagos élet-
tartama nyolc esztendõvel rövidebb a nemdohányzókénál. A magyar férfiak körében (bár a 35-64 éves
férfiak között a legutóbbi évtized valamelyes csökkenést mutat), gyakoribb a dohányzás, mint Nyugat-
Európában. A nõi közül kevesebben rabjai a cigarettának, mint például Hollandiában, Norvégiában
vagy Nagy-Britanniában, de a magyar nõknek ma nagyobb hányada gyújt rá rendszeresen, mint néhány
évvel ezelõtt. Az egy felnõttre esõ évenkénti 3260 cigarettával a világ harmadik legnagyobb ciga-
rettafogyasztó nemzete vagyunk, pedig mintegy harminc évvel ezelõtt még csak a 13. helyen voltunk.

A DOHÁNYZÁS KÖVETKEZMÉNYEKÉNT 19 PERCENKÉNT MEGHAL EGY EMBER
MAGYARORSZÁGON! NAPONTA MINTEGY 77, ÉVENTE PEDIG 28000 EMBERT

VESZÍTÜNK EL HAZÁNKBAN, AKIKNEK A HALÁLA ÖSSZEFÜGGÉSBE HOZHATÓ A
DOHÁNYZÁSSAL!

Õri Ádám 7.z

1. A tizenévesek fõként azért dohányoznak, hogy egy csoport tagjai lehessenek.
2. A nemdohányzóknál a passzív dohányzás légúti megbetegedéseket okozhat.
3. A dohányzás segít az embereknek, amikor idegesek valami miatt.
4. Ha valaki egész éven át napi egy doboz cigarettát szív, annak egy liter kátrány rakódik le a tüdejében.
5. A sport ellensúlyozza a dohányzás káros hatásait.
6. Egy doboz cigaretta elég arra, hogy felgyorsuljon a szívverés, megemelkedjen a vérnyomás, valamint
felboruljon a tüdõ levegõ és vérellátása.
7. A legtöbb dohányos élvezi a dohányzást és nem akar leszokni róla.
8. A cigarettázás a szívbetegségek egyik fõ oka.
9. A legtöbb kamasz bármikor abba tudja hagyni a dohányzást, amikor csak akarja.
10. Nem baj ha a kamaszok kipróbálják a cigarettát, ha abbahagyják, még mielõtt rászoknának.

Szabóné Takács Mária védõnõ

Megoldások: I,I,H,H,H,I,I,I,H,H

DOHÁNYZÁSI TESZT
Melyik állítás igaz és melyik hamis?



Senki sem tökéletes, de én olyan közel állok hozzá, amennyire csak lehet!10
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A HÚSVÉT RÖVID TÖRTÉNETE
A feltámadás, vagyis a húsvéti ünnep eseménye annak a

történetnek része, melynek fõhõse Jézus, s a Bibliában az
Újtestamentumot az ô életének és tanításainak szentelték. A
négy evangélista: Máté, Márk, Lukács és János, Jézus
életének történetét az evangéliumokban hagyta ránk.

Jézus tanításaival és példamutató életével nagyon sok
tanítványt és hívet szerzett, s útra kelt, hogy a húsvét zsidó
ünnepét Jeruzsálemben ünnepelje meg, ahol - mint tudta -
sorsa és küldetése beteljesedik.

Szamárháton, zarándokként érkezett a városba, ahol
ünneplõ tömeg fogadta, kezében a béke jelképével, pálmaág-
gal. Az emberek ruháikat a porban eléje terítették, hogy arra
lépjen, gyermekeiket magasba emelték, hogy megáldhassa
õket. Ám a fõpapok, akik féltették hatalmunkat, elérkezettnek
látták az idõt, hogy megszabaduljanak Jézustól. Mivel féltek

a tömegtõl, cselhez folyamodtak. Tanítványai szûk körében akarták elfogni, s az egyik tanítványt, az
árulásra hajló Júdást bízták meg, hogy a Mestert a katonáknak megmutassa.

A húsvét elsõ napján szokásos vacsorát, a bárányt Jézus tizenkét tanítványa körében költötte el, s így
szólt: "Bizony mondom néktek, tiközületek egy elárul engem." Kérdezték, melyikük lesz az, s Jézus
tudta, az árulja el, aki vele együtt mártja kezét a tálba. S mikor Júdás kérdezte, ô lesz-e az, Jézus
rábólintott: "Te mondád." Ezen az utolsó vacsorán Jézus fontos dolgokat cselekedett. Kenyérrel kínál-
ta tanítványait, mondván: "Vegyétek, ez az én testem", és borral, mondván: "Igyatok ebbõl, mert ez az
én vérem." Ezt a jelenetet ismétli a pap a keresztény szertartásokon. Vacsora közben Jézus beszélt a
feltámadásról, s arról, hogy leghûségesebb tanítványa, Péter is megtagadja õt. E rossz elõjelektõl ter-
hes este után Jézus tanítványaival a Getsemáné-kertbe megy, s kéri õket virrasszanak vele. õk nem
teszik ezt meg, s igen hamar elnyomja õket az álom. A Mester egyedül marad, szorongásaival, két-
ségeivel. Itt lelt rá Júdás a fegyveresek kíséretében, s csókkal árulta el Jézust. Elfogták, s a fõpap elé
vezették. Jézus megjövendölte, hogy ô, az Istennek fia, az Isten jobbján ül majd a mennyekben. Ezt
bírái istenkáromlásnak tekintik, s halálos ítélettel büntették. Az embereket könnyû volt Jézus ellen lází-
tani, megalázták, kicsúfolták az Isten fiát, hû tanítványa, Péter pedig háromszor megtagadta mesterét,
hogy nehogy azt higgyék, Jézushoz tartozik. Másnap reggel Júdea római helytartója, Poncius Pilátus
elé vitték Jézust, hogy az ítéletet végrehajtsák. Ekkorra Júdás megbánva árulását, a vérdíjat, a harminc
ezüstöt visszaadta a fõpapoknak, s önkezével véget vetett életének. 

Pilátus nem tartotta bûnösnek Jézust, ezért lehetõséget akart adni a megmenekülésére. A hagyomány
szerint a tömeg kívánságára egy rabot szabadon engedhetett. Barnabás és Jézus közül a nép Barnabás
megmenekülését választotta. Pilátus pedig jelképes kézmosással érzékeltette, nincs köze Jézus
halálához. A foglyot, bíborköpenybe öltöztették, fejét töviskoszorúval övezték, kezébe nádszálat adtak,
és gúnyolták: "Íme a zsidók királya!" Majd nehéz kereszttel a vállán Jézus elindult a Golgota hegyre,
hogy beteljesüljön a sorsa. Megfeszítették. Volt aki segített, volt aki bántotta a haldoklót, s az õket
megszemélyesítõ alakok újra és újra megjelennek a passiót, azaz Jézus szenvedéseit bemutató
képzõmûvészeti alkotásokban, zenemûremekekben. A katonák, a keresztnél õrt állók kisorsolták
maguk között Jézus ruháit. Sokan csúfolták, ha valóban Isten fia, miért nem szabadítja meg magát?
Jézus azonban vállalta sorsát, s meghalt a kereszten. Halálakor a jeruzsálemi templom oltárát díszítõ
kárpit megrepedt, a föld megnyílt. Este egyik tanítványa, Aramateai József kérte, hadd vigye el a testet,
s a sír elé követ görgetett. Mindez pénteken történt. A sírhoz õröket állítottak a fõpapok, hogy el ne
lopják a testet, hisz a jövendölés szerint, a halál utáni harmadik napon elhagyja Jézus a sírját.

Vasárnap három asszony, köztük Jézus anyja is, finom kenetekkel a sírhoz mentek, mely nagy földin-
dulás közepette föltárult, megjelent egy angyal, s jelentette, hogy Jézus nincs már ott, föltámadott.

Németh Viktória 6.z



Tévedni emberi dolog, de másra kenni még emberibb.

ami húsvét
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Viccesebb…

Én most verssel nem készültem,

De hogy el ne hervadozzál, beraklak a zuhany alá.

Józsi vagyok, szép és laza

Locsoljak vagy menjek haza?

Felnézek az égre,

a versemnek vége.

Zöld erdõben nem jártam

Kék ibolyát nem láttam

Nem akart hervadni

nem-e kell locsolni?

Egy gondolat bánt engemet.

Elfeledtem a versemet.

Én még kicsi vagyok

Verset ezért nem is tudok

De majd jönnek a nagyok

Aztán majd mondanak azok

Ákom-bákom berkenye,

Eljött húsvét reggele.

Rózsavizet Erzsónak,

Piros tojást Ferkónak!

Zöld erdõben jártam,

Két õzikét láttam,

Az egyik kacsintott,

kérem a forintot!

Húsvét van, odakinn mosolyog az ég is,

Adjanak egy ezrest, mosolygok majd én is!

Zöld erdõben jártam,

Barna medvét láttam

Szereti a mézet

Add ide a pénzed

Komolyabb…

Korán reggel útra keltem,
Se nem ittam, se nem ettem.
Tarisznya húzza a vállam,
Térdig kopott már a lábam.
Bejártam a fél világot,
Láttam sok-sok szép virágot.
A legszebbre most találtam,
Hogy öntözzem, alig vártam.
Piros tojás, fehér nyuszi,
Locsolásért jár a puszi!

Itt a húsvét, eljött végre,
A szép lányok örömére.
Mert a lányok szép virágok,
Illatos víz illik rájok.
Kit húsvétkor nem locsolnak,
Hervadt virág lesz már holnap.
Ne fuss el hát, szép virágom,
Locsolásért csók jár, három!

Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplõ ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem,
Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten.
Az illatos rózsavíztõl megnõnek a lányok,
Zsebeimbe beleférnek a piros tojások. 

Rózsavizes húsvét napját jöttem ma kívánni,
Nem szeretnék a lányokra nagyon sokat várni!
Ez a pár csepp jó szagos víz úgy használ a lánynak,
Mint a réten a gyöngyharmat a nyíló virágnak.
Olyan lesz az arcuk tõle, mint a hamvas virág,
Örömünkben együtt örül a megváltott világ.
Megváltónk is együtt örül az egész világgal,
Ajándékozzatok meg hát egy hímes  tojással! 

Gyûjtötte:
Hatvani Rebeka 5.z

Gondos László 8.a

LLooccssoollóóvveerrsseekk - llooccssoollóókknnaakk



KifestõALABÁRDOS

Mentsd meg a Földet! Ez az egyetlen hely ahol csokit lehet kapni.12

Kifestõk

Találd meg a két
kép közötti

különbségeket!

Aképen összesen 8 darab

különbség található.

Pandur Katinka 6.z



Szeress, vagy hagyj békén. Hé, hova megy mindenki??? 

Kalendárium - Sport
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Április elseje. Hajdan sok népnél évkezdõ nap volt, a tavaszi napéjegyenlõséget, az újjáéledõ természetet ünnepelték.
Amikor a naptárreformmal január elseje lett az év elsõ napja, április elsõ napja "komolytalan" újévvé vált. Nálunk a
diákság terjesztette beugrató tréfák nyugati eredetûek.

Virágvasárnap. Húsvét elõtti vasárnap. Az iskolás gyermekek ilyenkor barkát mennek gyûjteni, amit a templomban
megszentelnek. A szentelt barkát gonoszûzõnek, betegséggyógyítónak tartják, elûzi a jégesõt, megóv a villámcsapástó. 

Virágvasárnap tarják több palóc községben a kiszehajtást. Fiatal lányok telet jelképezõ, menyecskeruhába öltöztetett
szalmabábut visznek végig a falun, majd vízbe dobják vagy elégetik. A téltemetés az ébredõ természet õsi ünnepét, a
húsvétot vezeti be. Virágvasárnap után következõ hét a Nagyhét. 

Nagypéntek. Jézus kereszthalálának ünnepén tarják a legszigorúbb böjtöt.
Általános tisztálkodási nap: meszelnek, takarítanak, nagymosást tartanak a patakban és az állatokat is megfürösztik.

Sok helyen Nagypénteken nem gyújtanak tüzet.
Nagyszombat. Este tartják Jézus feltámadásának ünnepét. A tüzet õsi módon - dörzsöléssel, csiholással - újra meg-

gyújtják és megszentelik. Az esti harangszó a böjt befejezését jelenti.
Húsvétvasárnap. A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe a pogány tavaszkezdõ ünnepekbõl származik. Ezen a

napon tartják a húsvéti ha-tárjárást. Ilyenkor az egész falu népe körbejárja a földjeit, kitisztogatja a forrásokat. Sok
helyen bált rendeznek.

Húsvéthétfõ. A legnépszerûbb húsvéti népszokások: locsolás, a hímes tojás ajándékozásának ideje. Mindkettõ õsi ter-
mékenységvarázslásra utal. A tojás - eredetileg halotti kultusz kelléke - Jézus újjászületését jelképezi. 

Fehérvasárnap. Húsvét utáni vasárnap a fiatal leányok "mátkát", barátnõt választanak, vagy komatálat küldenek
egymásnak.

14. Tibor. Ha ilyenkor már szép zöld a vetés, akkor jó lesz a szénatermés. A hagyomány szerint ilyenkor szólal meg
a kakukk.

24. György. Európa nagy részén õsi pásztorünnep, az állatok elsõ kihajtásának napja. Gonoszjáró nap, ezért a
kerítésre, ajtóra tüskés ágakat tesznek, hogy a boszorkányokat távol tartsák. Az állatokat - az ártó szellemek, a rontás
elkerülése végett - Szent György napi tûzön hajtják keresztül, hogy a füsttõl megtisztuljanak. E nap hajnalán lepedõvel
szedett harmattal kenyeret sütnek, vagy különbözõ mágikus praktikákat végeznek.

A György-kultusz a sárkánnyal (a gonosszal) viaskodó szent legendájából származik.
25. Márk. A kukoricavetés és a búzaszentelés napja. A megszentelt búzaszálakat gonoszûzésre használják. Ha ezen

a napon pacsirta, fürj vagy béka szól a búzából, az jó termést ígér.
25. Pál fordulása, a bibliai Saulus Paulusszá változásának története alapján a kemény tél idõjárásának átalakulását

jósolják erre a napra: "Pál fordulás - télfordulás". Hegyi Bíborka Luca 6.z

- Mióta vívsz?
- 8-9 éves koromban

kezdtem el.
- Mikor jársz edzésre?
- Általában hétfõn, szer-

dán és pénteken délután 5-
tõl 7 óráig, de mikor
valamelyik edzésen nem
tudok ott lenni, akkor egy
felnõtt edzéssel kell pótol-
nom, ami délután 6-tól 8
óráig tart.

- Hova jársz edzésre?
- A Batsányi János Gimnáziumba szoktam edzésre

menni.
- Ki az edzõd?
- Szalay Gyöngyi, hétszeres világbajnok és csapatban

olimpiai 3. helyezett.
- Ha már itt tartunk, nézted az olimpiát? Kinek

drukkoltál?
- Igen, néztem és minden magyarnak drukkoltam.

Leginkább Boczkó Gábornak és Mincza-Nébald

Ildikónak, akik szép helyezést értek el.
- Miért éppen ezt a sportágat választottad?
- Egyszer egy bemutatón az iskolánkban megtetszett

a párbajtõr, és nem is tétováztam, azonnal jelentkeztem
rá.

- Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb?
- Debrecen mellett egy városban (Derecskén) az

"Olimpiai Grand Prix" nevû versenysorozat 3.
helyszínén a 2. helyezést tudtam kivívni magamnak a
69 versenyzõbõl. De szinte minden versenyemre
büszke vagyok, ahol a csoportomhoz méltó helyezést
érek el.

- Milyen versenyre mész legközelebb?
- Békéscsabára, ennek az említett versenysorozatnak

az 5. helyszínére, ami megint nagy kihívás lesz szá-
momra.

- Az általános iskola után is szeretnéd folytatni a
vívást?

- Minden bizonnyal folytatni fogom, bár gondolkoz-
tam azon, hogy edzõ leszek. Sportolóként szeretném
egyszer képviselni az olimpián Magyarországot.

Peszleg Pálma 8.z

ÁPRILIS - SZENT GYÖRGY HAVA - TAVASZHÓ

Interjú Havasi Marcellel /7.z/, iskolánk kiváló sportolójával



Aki sokat tanul, az sokat tud. Aki sokat tud, az sokat felejt. Aki sokat felejt, az keveset tud. Akkor minek tanulni?

Könyv- és filmajánlóALABÁRDOS
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Volt
Egy szuperkutya élete csupa

kaland, veszély és intrika, leg-
alábbis amíg forog a kamera.
Amikor Voltot, a népszerû soro-
zat sztárját véletlenül New York-
ba küldik egy szállítmánnyal,
kezdetét veszi az igazi kaland,
mégpedig élete legnagyobbja:
utazás az országon keresztül,
hogy visszajusson gazdájához,
Pennyhez. Útitársa két furcsa szer-

zet: egy kidobott házimacska, Mici és a tv-függõ hörcsög, T-
Rex. A nem mindennapi út során pedig Volt lassan rájön,
nem is kellenek szuperképességek, hogy hõs legyen az em-
ber, vagyis a kutya. Aranyos történet, ajánlom mindenkinek!

Valkûr
A háború nem a csatatereken

dõl el. Claus von Stauffenberg
ezredes (Tom Cruise) tudja: a
második világháború kimene-
tele nem kérdéses, országát egy
õrült irányítja. Társaival a
Valkûr fedõnevû hadmûvelet
megváltoztatásával bonyolult
tervet dolgoz ki a hatalom-
átvételre, amelynek kulcspont-

ja a Führer meggyilkolása. Egy váratlan fordulat azonban
felborítja az aprólékosan kidolgozott akciót. A
résztvevõknek rögtönözniük kell, Stauffenberg hirtelen
fõszereplõvé válik, s a puccs élére kell állnia. A döntõ
éjszakán örökre elbúcsúzik a családjától: már tudja, neki
kell megölnie Hitlert.

Aki kíváncsi a filmre, nézze meg a moziban Nekem
nagyon tetszett! Gondos László 8.aJacqueline Wilson:

Lányok a pácban
Ellie, Nadine és Magda el-

választhatatlan barátnõk, de az
életük nehéz vágányra került. Ellie
úgy érzi igazán-igazán nagyon
kövér, ezért õrült fogyókúrába kezd:
napokig nem eszik. Ráadásul elsõ
hódolója, Dan is furcsa
mostanában. Nadine modell-kar-
rierje jól indul, de zátonyra fut.
Magda pedig összekerül egy fiúval,

aki nem a tisztességes szándékairól híres. Egyszóval a
lányok pácban vannak. Még szerencse, hogy a barátság, a
humorérzék, no meg Ellie apjának telefonkártyája a legtöbb
nehézségen átsegíti õket. Peszleg Pálma 8.z

Pityu, a világ legkisebb embere iskolánkban járt az
egyik nap. Sokan láthatták hogy a kisember alig volt mag-
asabb fél méternél. Pityu négyszeres Guinnes rekorder és
tagja volt a világ egyik legjobb társulatának, a Ringling

Brosnak. Felesége és
egy lánya is van, ám
õk normál méretûek.
Pityu gyermekkorá-
ban két hétnél többet
nem tölthetett egy
iskolában, ugyanis a
cirkusszal folyamato-
san járták a világot. 

Polgár Lejla 6.z

Kajla állatkák

Pettyes csikó
Csíkos kopó,
Foltos macska,
Szürke marha.

Pettyes csikó
Ugrál ihol,
Csíkos kopó
Kajla forró.

Foltos macska
Kicsit  kajla,
Szürke marha
Tanul újra.

Bruckner Anna 3.z

A Gyulaffy László Hagyományõrzõ Lovasbandérium
felvételt hirdet apród- és vitézképzõ tanodájába, ahova min-
den rátermett érdeklõdõt szeretettel várnak avatott vitézeink
és oktatóink. 

Tanoncaink megismerik az 1500-as évek török kori
Magyarországának életét, s elsajátítják a korabeli vitézek
harcmodorát. Tanulunk kardvívást, íjászatot, lovaglást, az
elméleti órákon pedig felelevenítjük a kor hagyományait,
legendáit, s elkészítjük saját fegyvereinket. A résztvevõk
ügyességi versenyeken és lovagi tornákon bizonyíthatják
ügyességüket, a legrátermettebb vitézek pedig csatlakozhat-
nak a lovasbandérium tagjaihoz.

5-15 éves korig várjuk a jelentkezõket, akik számára
bemutató megbeszélést tartunk, ahol a csoportbeosztás és az
idõpontok kitûzése is sorra kerül.

Érdeklõdni lehet a 06-20/931-7446 és 06-30/428-4212
telefonszámokon.

Filmajánló

Könyvajánló

Hirdetmény

Tapolcán járt a világ
legkisebb embere



Irodalom:
- Lucifer a legnegatívabb személyiség, mert a
tudást képviseli.
- Berzsenyi költészete versekbõl áll.
- Ha a Himnusz és a szózat elhangzik, minden haz-
afi szívében kigyullad egy kis piros lámpa.

Nyelvtan:
Tanár: - Mondjon példákat a szenvedõ igékre!
1. diák: - Sanyi elesett az utcán.
2. diák: - A csapat elszenvedte az elsõ vereségét.
3. diák: - Fájdalmában kiszenvedett.

Tanár: - Képezzen mondatot a hajol igével!
Diák: - Ha jól látom, kisütött a nap.

Történelem:
- A király látványos menekülést rendezett.
- Beatrix úgy meglökte Mátyást, hogy csak úgy
áramlott a kultúra.
- Költõ, politikus, hadvezér és mindenes volt egysz-
erre.

Matematika:
- A pont átmegy a körön.
- Itt különbözõ leszámolási eljárásokat ismertünk
meg.
- Az egyenletet balról jobbra, vagy jobbról balra
rendezem mindaddig, amíg ki nem jön a nulla.

Biológia:
- Akár növény, akár ragadozó.
- Az emlõsöknek 4 pár lába van.
- A hidrák araszolva mozognak. Fölteszi a karjait és
földobja a talpát. Õri Ádám 7.z

Én nem vagyok sztár, nem is akarok az lenni! Én legenda leszek!

Hahota - Slágerlista ALABÁRDOS
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Nevetõ lexikon kutyákról és macskákról
CICKÁNY - A patkány és a macska keresz-
tezõdésébõl származó állat
PORCIÓ - Egy adag húsnak fölszolgált porc. A
konzerveket elõállító üzemekben - az úgynevezett
konzervatóriumokban - adagiónak is nevezik. 
SPÁNIEL - Arkangyal.
A név jelentése: Isten kutyája. 
SZÁJKOSÁR - Kutyába se vett kérõ szóbeli vis-
szautasítása.
ÍJ - Fájdalmas fölkiáltás, fõleg nyilalás esetén. 
BÁRKA - Noé hajóján fölszerelt mini italszekrény,
melyben minden italból két-két palack volt. 

KUTYA - A beszélõ pénz és a haladó karaván közt
kétfelé ugató közmondai hõs.
CSAU - Különösen sokat ugató, igen családszeretõ,
magát - a komondorral szemben - csak városi pan-
elházakban otthon érzõ nagy kutya. 
DADOG - Hebegõ kutya Jack London regényében.
DOBER DÁN - Doberdói eredetû jugoszláv
kutyafajta, a dán dog és a dobbermann keveréke.
VAKKAN - Magát kutyául érzõ, szembeteg
sertéshím. 
HALLUCINÁL - Ucinál, mintha hallana.

Összegyûjtötte: Sásdi István 5.z

Iskolai hhumor Slágerlista
- Március -

1. Flo Rida "Right Round" 

2. T.I. "Dead and Gone" 

3. Lady Gaga "Poker Face" 

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

5. The All-American Rejects  
"Gives You Hell"

6. Kanye West "Heartless" 

7. Lady Gaga "Just Dance" 

8. Eminem, Dr. Dre and
50 Cent "Crack a Bottle" 

9. Taylor Swift "Love Story" 

10. Kelly Clarkson "My Life 
Would Suck Without You"

A klippek megtekinthetõek
a www.alabardos.eoldal.hu oldalon



1. Húsvét héber neve a peszáh, amibõl többek között a holland
pasen, a svéd pask, a spanyol pascua, az olasz pasqua, a fran-
cia paques kifejezés, azaz húsvét szó ered. Mit jelent a peszah
kifejezés?
1) kikerülés, elkerülés 2) olajág X) bárány
2. Húsvét ünnepére mi is böjttel készülünk. Meddig tart a
nagyböjt?
1) Hamvazószerdától húsvétvasárnapig 2) Hamvazószerda
utáni vasárnaptól húsvétvasárnapig X) Hamvazószerdától
nagycsütörtök estig
3. A húsvéti locsolkodás népszokása emlékeztet: 
1) A Jézus oldalából kifolyó vérre és vízre 2) A vízszentelésre
és a keresztelésre X) Jézus szavára a kereszten: Szomjazom
4. Minek emlékére ünnepelték a zsidók a kovásztalan kenyerek
ünnepét? 
1) Az újév kezdetének emlékére. 2) Az Egyiptomból való
szabadulás emlékére. X) Egy nagy háború befejezésének
emlékére
5. Melyik hegyen volt a Getsemáné kert?
1) Garizim 2) Olajfák X) Kárpátok
6. Melyik zeneszerzõ mûve a Máté Passió?
1) Wolfgang Amadeus Mozart 2) Johann Strauss X) Johann
Sebastian Bach
7. Mi az egyik görög sziget, Hios jellegzetes húsvéti szokása?
1) Narancstorta sütés 2) Nyúlfuttatás X) Rakétaháború
8. Hogy nevezik a görögök jellegzetes húsvéti ételét, a kis-
bárány belsõségébõl, beleibõl fõzött leves-szerû ételt, amelyet
újhagymával, salátával, rizzsel, tojással beverve, megcitro-
mozva fogyasztanak?

1) magirica 2) zsurek X) tzatziki
9. Melyik Eu-s ország jellegzetes húsvéti jelképe az élénk színû
húsvéti virgács, amit nyírfagallyakkal és tollakkal díszítenek?
1) Norvégia 2) Svédország X) Málta
10. Melyik Eu-s ország vidám népszokása a tojásbirkózás,
amelynek lényege, hogy akinek a legtöbb tojást sikerül
összetörnie, az lesz a legegészségesebb az esztendõben?
1) Svájc 2) Bulgária X) Magyarország

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

Tamás Levente; Kovács Alexandra; Horváth Réka; Õri Ádám;
Nesic Regina; Hatvani Rebeka; Lájer Attila; Németh Viktória;

Pandur Katinka; Bruckner Anna; Polgár Lejla
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 április végén jelenik meg.

RejtvénysarokALABÁRDOS
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Keresztrejtvény

Beküldõ szelvény
Keresztrejtvény megfejtése:

Kvíz tipposzlopa:

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

név

osztály

Húsvéti kvíz

A helyes válaszokat április 30-ig küldjétek be a
szerkesztõség címére emailben, vagy az Alabárdos
információs dobozba papíron leírva!
A helyes megfejtõk között ajándékokat sorsolunk
ki az iskola Szülõi Munkaközössége, Nyirõ
László üvegezõ-képkeretezõ mester, és a La
Pergola pizzéria és étterem jóvoltából.
/A szerkesztõség fogadóórája: minden szerdán
1400-1530, informatika-terem./
A nyertesek névsorát az iskolaújság honlapján
megtalálhatjátok (www.alabardos.eoldal.hu).

Lapunk április 1-jén készült, így idézeteink nagyon humo-
rosra sikeredtek “Bolondok napja” alkalmából! Bõvebb
humoros idézeteket az iskolaújság honlapján találhattok!

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

1. A gomolyfelh  másik neve.
2. Tavasszal megjelennek az els  ….
3. A jó id  eljövetelével visszatérnek a …. madarak.
4. Es  után keletkezik.
5. A leger sebb szélfajta.
6. Tavasszal az égen sok a …
7. Az eper tavasszal term  …..
8. A légnyomásmér  másik neve.
9. Reggelenként a növényeket ez borítja.
10. Egy virágfajta, melynek apró, fehér, harang alakú 
virágai vannak.


