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

Hírek 3. old.

Bárdos-napok 4-7. old.

Versíró pályázat eredményhirdetése

8-9. old.

Játszóház 10. old.

Szülõk írták 11. old.

Ajánló - Megkérdeztük 12. old.

Zene 13. old.

Mikulásváró 14. old.

Kalendárium - Viccek 15. old.

Rejtvénysarok - Slágerlista 16. old.

Képzõmûvészeti
pályázat I. hely:
Vigh Dorina 4.z

Képzõmûvészeti
pályázat II. hely:
Kaszás Diána 8.z



Általában a "majd holnap" a hét legzsúfoltabb napja. Ismeretlen

ALABÁRDOS
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Közérdekû - Hírek

Dec. 4. - Mikulásnapi ünnepség

Dec. 4. - II. adventi gyertyagyújtás

Dec. 7. 17 óra - Fogadóóra

Dec. 18. - IV. adventi gyertyagyújtás,

Karácsonyi játszóház

Dec. 19. - Továbbképzési nap. 
Tanítás nélküli munkanap

Dec. 21. 12 óra - Alsós karácsonyi ünnepség
Dec. 22. - Szünet elõtti utolsó tanítási nap.

Karácsonyi hangverseny 17 óra
Jan. 4. - Szünet utáni elsõ tanítási nap

ALABÁRDOS rendezvénynaptár

Igazgató: Bajner Imre hétfõ, szerda 8:30-9:30
Igazgatóhelyettes: Baksa Júlia kedd, csütörtök 10:00-12:00
Tagintézmény-vezetõ: Gál Attila hétfõ 10.00-11.30; szerda 8:00-9:00
Ifjúságvédelmi  felelõsök: Krachun Éva (1-8. o.) csütörtök, péntek 10:00-10:45

Szíjártó Miklósné (1-4. o.) kedd 12:45-13:30
Zentai Csaba (7-8. o.) hétfõ 11:00-11:45

Iskolai védõnõ: Szabóné Takács Mária szerda 9.00-10.00

Fogadóóra

Intézményünk pedagógusai a fogadó órákon kívül lehetõséget biztosítanak a szülõknek arra, hogy havonta még egy
alkalommal,  az általuk megjelölt idõpontban felkeressék õket kérdéseikkel, problémájukkal.

Pedagógusaink fogadóórái

Név
Osztály 
f nök

Tanított tantárgy
Hónap 
hete

A fogadóóra 
helyszíne

Bodor Tamásné 5. z ének, háztartástan, énekkar 1. hétf  5. óra hétf  3. óra 5. z Erkel emelet

D. Fekete József környezetismeret, napközi 1. hétf  5. óra péntek 5. óra 3. a terme toldalék

Deli Lászlóné
magyar irodalom és 
nyelvtan, média

1. hétf  4. óra kedd 5. óra Pet fi emelet

Dr. Bakné Vollmuth Noémi 4. a tanító, gyógytestnevelés 1. hétf  5. óra hétf  4. óra 4. a terme földszint

Eichingerné Sümegi Anna 4. z tanító 1. szerda 3. óra szerda 4. óra 4. z terme földszint

Fodorné Sarmon Emília napközi, 1. kedd 16-16,30 kedd 16-16,30 2. a terme földszint

Gál Attila informatika hétf  10-11 hétf  10-11
tagintézmény-vezet i 
iroda

Gombóc Melinda angol, napközi 1. kedd 4. óra kedd 2. óra tanári

Gyarmati Zoltánné 5. a matematika, testnevelés 2. kedd 4. óra kedd 4. óra 5.a Bolyai emelet

Hanzmann László 7. a földrajz, testnevelés 2. kedd 5. óra kedd 3. óra 7. a Hermann emelet

Keszler József 6. z matematika, technika 1. péntek 5. óra kedd 4. óra 6. z Hatvani emelet

Keszler Józsefné 1. z tanító 1. hétf  1. óra hétf  4. óra 1. z terme földszint

Kordikné Varjas Gabriella néptánc, napközi 2. kedd 16-16,30 kedd 16-16,30 4. a terme földszint

Krachun Éva matematika, testnevelés csüt. 3. óra csüt. 3. óra tanári

Magyar Ferencné napközi, 2. kedd 16-16,30 kedd 16-16,30 2. z terme földszint

Mészáros Tiborné 3. z tanító 1. szerda 5. óra csüt.  5. óra 3. z terme toldalék

Muzsi Stark Irma Anna német, napközi 1. csüt. 4. óra csüt. 4. óra 1. z terme földszint

Németh János
történelem, könyvtár, hon- 
és népism.

1. csüt. 1. óra csüt. 1. óra tanári

Németh Szilveszterné 8. z angol 1. hétf  2. óra hétf  2. óra 8. z Pet fi emelet

Rédliné Kocsis Máris 7. z német 1. hétf  6. óra hétf  6. óra 7. z terme emelet

Sellyei-Cseh Ágnes ének, énekkar 1. kedd 5. óra kedd m3. óra Erkel emelet

Somogyiné Nemes Ilona 6. a matematika, kémia 1. péntek 2. óra 6. a Thalesz emelet

Szíjártó Miklósné 2. a tanító kedd 6. óra kedd 6. óra 2. a terme földszint

Szíjártóné Lovász Gabriella 2. z tanító, néptánc 1. csüt. 5. óra hétf  5. óra 2. z terme földszint

Szombati Ágnes 3. a tanító, rajz 1. hétf  3. óra szerda 2. óra 3. a terme toldalék

Vighné Varga Odett
magyar irodalom és 
nyelvtan, dráma

1. csüt. 4. óra csüt. 4. óra 7. z terme emelet

Zentai Csaba 8. a
történelem, 
társadalomismeret, etika 

hétf  4. óra hétf  4. óra 8. a Széchenyi emelet

Fogadó órája havonta, ha az 
általa megjelölt hét

A hét         B hét 



A Bolyai Anyanyelvi Csapatverse-
nyen vettünk részt nagy sikerrel…

Én is autónak születtem, csak nincs ki mind a négy kerekem. Sáfrán Gábor 3

ALABÁRDOSHírek

"Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték az életben."
Csillagok nevû csapatunk nagyon szép eredményt ért el a

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny körzeti fordulójában /
Jókai-körzet/, ahol 3 megye /Fejér, Komárom-Esztergom és
Veszprém megye/ 44 csapata vett részt. Iskolánkat, a
Tapolcai Ált.Isk. Bárdos Lajos Intézményegységét a Csatári
Nikolett, Gróf Laura, Minorics Máté és Somogyi Zsófia
összetételû csapat képviselte. Felkészítõ tanárunk  Deli
Lászlóné volt. Sikerült az 1. helyet megszereznünk, ami ha-
talmas örömöt váltott ki belõlünk. Ez volt életünk legered-
ményesebb csapatversenye! Így jogot kaptunk arra, hogy az
országos döntõben, Budapesten mérhessük össze tudásun-
kat az ország legjobb versenyzõivel.     Somogyi Zsófia 5.z

Nagyszerûen szerepeltek tanulóink a Bolyai matematika-
verseny megyei döntõjében. A küzdelem szoros volt és a
feladatok sem voltak könnyûek.  A résztvevõ 4 csapatunk
egy elsõ, egy harmadik és két negyedik helyet szerzett az
erõs mezõnyben. A 4. évfolyam versenyérõl elsõ helyet
hozott haza az Eichingerné Sümegi Anna által felkészített
együttes. Csapatunk - Bruckner Anna, Tóth András, Almási
Zsombor és Emõdi Nikolett - 10 ponttal elõzte meg a 2.
helyezettet. Így sikerült bejutnunk az országos döntõbe. Az
ötödikesek versenyében Krachun Éva tanítványai - Gróf
Laura, Gyarmati Vince, Somogyi Zsófia, Szabó Levente -
szoros versengésben lettek negyedikek.  A 6. évfolyamnál 3.
helyet szerzett a Keszler József által felkészített - Bruckner
Máté Botond, Sásdi Árpád, Vincze Gyõzõ, Hatvani Rebeka
- csapat. A nyolcadikosok mezõnyében, alig 2 ponttal lema-
radva szerezte meg a 4. helyet iskolánk - Nagy Noémi, Ságvári
Dalma, Burszán Botond, Mayer Tamás- csapata. Õket
Gyarmati Zoltánné készítette fel. Ebben az évben elõször a
megyei forduló 3 helyszínen zajlott: Ajkán, Tapolcán (a mi
iskolánkban) és Veszprémben.                 BrucknerAnna 4.z
További képeket a versenyrõl az iskolaújság weboldalán találhattok!

Kiváló teljesítmény a Bolyai matematika-
verseny megyei döntõjében

Matematika
4. Osztály

Almási Zsombor 4.z:
II. hely

6. Osztály
Vincze Gyõzõ 6.z: 

I. hely
Bruckner Máté 6.z: 

II. hely
Sásdi Árpád 6.z: 

III. hely
Magyar - Szavalóverseny

Stark Bence 4.z: 
II. hely

Õri Ádám 8.z: 
II. hely

Sport
Havasi Marcell 8.z: 

II. hely

Magyarósi Adél 7.z: 
II. hely

Mayer Tamás 8.z: 
I. hely

Távolugrás
Haragos Katalin 8.a:

I. hely
Tomity Nóra 8.a: 

II. hely
Angyal Sára 6.a:

III. hely
Kislabdadobás

Deák Szabolcs 6.a: I. hely
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Ramasetter verseny helyezettjei a
Bárdos Lajos Intézményegységbõl

Fogászati vetélkedõn vettünk részt
A Tamási Áron Városi  Mûvelõdési Központban került

sor a városi fogászati versenyre. 18 csapat vett részt e meg-
mérettetésben. Csapattársam, Rádóczy Petra még egy
dobókockát is hozott magával, hogy szerencsét hozzon.
Három fordulóból állt a vetélkedõ.  Mi becsülettel tettük a
dolgunkat, majd kezdõdött a legizgalmasabb rész, az ered-
ményhirdetés. A Pupos Lili, Rádóczy Petra és a Ságvári
Zsófia alkotta "bárdosos" csapat szerezte meg a 2. helyet.
Úgy gondoljuk, hogy egy remek eredményt értünk el.
Jutalmul kaptunk fogkefét, fogkrémet és egy könyvet.
Ezúton is köszönjük Szabóné Takács Marika néninek a
vetélkedõre való felkészítést. Ságvári Zsófia 4.z



Bárdos-napokALABÁRDOS

A falnak füle van, sõt nyelve is. de Vega, Lope4

A Bárdos-napok rendezvénysorozat több szempontból
is fontos az iskola életében. Egyrészt a hagyomány részét
képezi, melyet kötelességünk megõrizni, s melyért
felelõsséggel tartozunk. Másrészt lehetõség, a kapuk
ilyenkor kinyílnak, számos ismerõs és ismeretlen arcot
fogadva az iskola falai közé. És ne felejtsük el, ez az egy
hét ünnep, az ünnepnapok pedig egyre nagyobb szerepet
töltenek be napjaink felgyorsult világában. Ilyenkor egy
kicsit kizökkenünk a hétköznapokból, s egy pillanatra
megállva elgondolkozunk azon, mit is jelent ehhez az
iskolai közösséghez tartozni. 

A Bárdos-napok mindig is összekötõ kapcsot fognak
jelenteni a múlt és a jövõ között, önmagában képviselve
a folyamatosságot és azt az idõt, amit az iskola magáénak
tudhat.

Az idei rendezvény több szempontból is különleges. A már hagyományosnak tekinthetõ versenyeket és a már évek
óta kiemelkedõen színvonalas Képzõmûvészeti kiállítást idén egy különleges programmal is színesítettük. A 100 éves
az Észak-balatoni Vasútvonal kiállításunk az idei programsorozat egyik nagy újdonsága. 

Képek a megnyitó ünnepélyrõl:

A BÁRDOS-NAPOK megnyitója
Részlet Gál Attila intézményegység-vezetõ beszédébõl

Sólyom Károly alpolgármester
mondta a megnyitóbeszédet

A vasúttörténeti kiállítás megnyitója Gyerekek és a vendégek egy csoportja

„Tiszteletbeli Vasutas” vezényli az énekkart

További képek, videók a megnyitóról a www.alabardos.eoldal.hu oldalon!



A tréfa gyakran az a lyuk, amelybõl az igazság fütyül. Ismeretlen 5

ALABÁRDOSBárdos-napok

Bárdos Kupa leány kézilabdatorna
III. korcsoport
1. Kazinczy Tagintézmény
2. Batsányi Tagintézmény
3. Révfülöp csapata
Különdíjak
Gólkirálynõ: Dankó Dorina  Badacsonytomaj
Legjobb kapus: Vajai Franciska Batsányi 
Legjobb játékos Tölli Dorina Kazinczy

IV. korcsoport
1. Kazinczy Tagintézmény
2. Révfülöp csapata
3. Nagy Dóra Batsányi
Különdíjak
Gólkirálynõ: Sipos Kata Kazinczy
Legjobb kapus:Szepesvári Alexandra Révfülöp
Legjobb játékos: Nagy Dóra Batsányi

Iskolai robotépítõ verseny
5. évfolyam
Egyéni
1. Gyarmati Vince 5.z
2. Kudomrák Patrícia 5.z

Csapat
1. Gróf Laura, Horváth Júlia, Somogyi Zsófia 5.z
2. Gál Trisztán, Nyárondi László 5.a
3. Gutmajer István, Pál Milán, Petõ Bálint 5.a

6. évfolyam
Egyéni
1. Cser Gréta 6.a 
2. Nagy Enikõ 6. 
3. Sásdi István 6.z

Csapat
1. Hatvani Rebeka, Illés Zsófia 6.z
2. Nesic Regina, Varga Vivien 6.a
3. Kekk Laura, Sebõk Sára, Vitai Laura 6.a

7. évfolyam
Egyéni
Megosztott 1. hely:
Gyarmati Sarolta és Õri Veronika 7.z

Csapat
1. Németh Renáta 7. z, Schmidhoffer Eszter 7.a
2. Tankó Roland, Tóth Péter 7.z
3. Cziráki Klaudia, Tölli Adrienn 7.a

8. évfolyam
Egyéni
1. Majer Tamás 8.z
2. Szászi Endre 8.z

BBáárrddooss-nnaappookk  22000099



A humor a bölcsek esernyõje. Kästner, Erich

Bárdos-napokALABÁRDOS
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Csapat
1. Kaszás Diána, Batka Eszter 8.z
2. Bogdán Fanni, Petõ Dorina 8.a
3. Barabás Tímea, Bogdán Cintia, Jári Eszter, Mikóczi
Lívia 8.a

Matematika alapmûveleti verseny 2. osztályosoknak
1. Csörnyi Dániel 2. a Bárdos - Szijártó Miklósné
2. Virágh Anna 2. o. dr. Nagy Endre Ált. Isk. - 
3. Oroszi Boldizsár 2. z Bárdos - Szijártóné Lovász
Gabriella

Olvasási verseny 4. osztályosoknak
Megosztott 1. helyezett:
Rádi Stella 4.o. Nagyboldogasszony Római Katolikus
Ált. Isk., Tóth András 4.z Bárdos
3. Eckert Zsófia 4.o. Kazinczy 

Képzõmûvészeti pályázat
1-2. osztály
1. Frigyik Vivien 2. o. B.felvidéki Szín-Vonal Mûv. Isk.
Batsányi Tagintézmény.
2. Vámosi Adrienn 2. a   Bárdos
3. Somogyi Júlia 2. z   Bárdos

3-4. osztály

1. Vigh Dorina 4.z  Bárdos
2. Bruckner Anna 4.z  Bárdos
3. Farkas Csenge 4.a  Bárdos

5-6. osztály
1. Pethõ Franciska 5.o. Mûv. Völgye Közös Fenntartású
Ált. Isk. Monostorapáti
2. Varga Flóra 5.o. Mûv. Völgye Közös Fenntartású Ált.
Isk. Monostorapáti
3. Nesic Regina 6.a  Bárdos

7-8. osztály 
1. Papp Dóra 8. o. Mûv. Völgye Közös Fenntartású Ált.
Isk. Monostorapáti
2. Kaszás Diána 8. z  Bárdos
3. Szászi Endre 8. z  Bárdos

Különdíj:
Páhi Ádám 8.a  Bárdos
Szalai Eliz 6.o. Mûv. Völgye Közös Fenntartású Ált.
Isk. Monostorapáti 

Népdaléneklési verseny
Alsó tagozat
Nem zene tagozatosok helyezései:
1. Kocsis Kata 3. o. Mûv. Völgye Közös Fenntartású
Ált. Isk. Taliándörögd
2. Nagy György Richárd  4. o. Kazinczy
3. Tóth Zia 4. o. Batsányi

Zene tagozatosok helyezései:

1. Bruckner Anna 4. z
2. Borbély Máté 3. z
3. Bicsérdi Enikõ 3. z

Felsõ tagozat
Egyéni
5-6. szóló:
1. Böröcz Nikolett 5.o. Nagyboldogasszony Római
Katolikus Ált. Isk.
2. Blahunka Flóra 5.z Bárdos
3. Bruckner Máté 6.z Bárdos

7-8. szóló:
1. Kovács Alexandra 7.o. Nagyboldogasszony Római
Katolikus Ált. Isk.
2. Õri Ádám 8.z Bárdos
3. Bakonyi Míra 7.z Ramasetter



Már elõzõ életemben sem hittem a lélekvándorlásban. Ismeretlen 7

Bárdos-napok ALABÁRDOS
Csapat

5-6. csapat:
1. Hajnalhasadás 5.z Bárdos
2. Zümik 6.z Bárdos
3. Pásztorsíp 6.z Bárdos

7-8. csapat:
1. Nótás kedvû betyárok 8.z Bárdos
2. Lányok és a falu rossza 8.z Bárdos
3. Fekete csillagok 7.z Bárdos

Komplex magyar irodalmi és anyanyelvi verseny
5-6. évfolyam

1. Sásdi Árpád 6.z Bárdos
2. Fazekas Fanni 6.o. dr. Nagy Endre Ált. Isk. 
3. Szabó Veronika 6.o. Kazinczy

7-8. osztály
1. Tompa Júlia 7.o. Ramasetter  
2. Záhoczky Csenge 8.o. Ramasetter  
3. Kalmár Ágota 8.o. Kazinczy  

Angol szépkiejtési verseny
1. Hársfalvi Júlia 7.o. Kazinczy 
2. Nyírõ Sára 8.o. Batsányi 
3. Zoboki Csanád 8.o. Kazinczy 
Különdíj: Janzsó Demeter János 7.a Bárdos 

Német szépkiejtési verseny
1. Csaba Klaudia 7.o. Kazinczy
2. Molnár Ágnes 8.o. Ramasetter
3. Kakuk Noémi 8.o. Lesence Völgye Ált Isk.

Szabó Dorina 8.o. Kazinczy

Versíró pályázat
1. Lasztovicza Máté 7.z Bárdos
2. Varga Viktória 6.o. Batsányi
3. Lájer Attila, Kálmán Gábor, Szászi Endre 8.z Bárdos
Különdíj : Kovács Dániel Ádám 7.a Bárdos

Az eredményhirdetésrõl képeket a www.alabardos.eoldal.hu
oldalon találhattok!

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR
NYITVA TARTÁSA

Hétfõ:        13.00-15.00
Kedd:        7.30-9.30 és 14.00-15.30
Szerda:      12.30-13.30
Csütörtök: 7.45-8.45 és 12.30-13.30
Péntek:      13.00-15.30

Recept Club
Egy könnyen elkészíthetõ finomságot ajánlok nektek! 
Keksz süti
Hozzávalók: 20-25 dkg háztartási keksz, 450 ml tejföl, 20
dkg porcukor, 1 csomag vaniliáscukor, 1 db citrom, bármi-
lyen gyümölcs, 2 kistasak Dr.Oetker zselatin.
Elkészítés: A tejfölt, a vaníliáscukrot és a porcukrot egy
tálba kikeverjük. A citrom héját belereszeljük és a citrom
felének levét a krémbe, préseljük. Egy közepes nagyságú
tepsi alját kirakjuk háztartási keksszel.  A kekszre a fele
krémet ráöntjük majd megint egy sor keksz és a  maradék
krémet rásimítjuk a tetejére. A zselatint elkészítjük.
A gyümölcsökkel kidíszítjük a tetejét és leöntjük a színtelen
zselatinnal. Pár órára hûtõbe be tesszük.   Nesic Regina 6.a



Nem mintha félnék meghalni. Csak nem akarok ott lenni, amikor bekövetkezik. Woody Allen8

Versíró pályázatALABÁRDOS

Kedves Kis versíró Barátaim a Bárdos Iskolában!

Könnyû helyzetben vagyok, mivel minden évben

ugyanúgy szólíthatlak meg Benneteket, s ugyanúgy

köszönhetek el Tõletek. S így lett ez idén is.

Jó érzés volt olvasnom ismét a kézirataitokat, hiszen a

hazáról verseltetek. Volt, aki hazáját országhatároktól

körülvéve láttatta, volt, akinek a hazát a környezõ hegyek

által közrefogott tájmedence jelentette. Mindenkinek

igaza volt: haza lehet egy Vasudvar is, ahogy összeköti a

Fõ teret az Ady Endre utcával, szecessziós szép kovácsolt

kapujával, közelében pedig egy fügebokorral. Aztán már

a fügebokorra sem lelünk, de tudjuk, hogy ott legyezett

gyermekkorunkban szép leveleivel, ott színesítette ked-

vünket barnás-lilára beért gyümölcseivel régi kora

õszökön. S ettõl az emléktõl még inkább honvágyunk

támadhat az után, amit már-már birtoklunk. A hazával is

úgy vagyunk tehát, mint a körrel a geometriában.

Egyszerû ráismernünk, ha látjuk az ívét, a kiterjedését, de

akkor vagyunk leginkább tisztában az idommal, ha már

körzõnket beleszúrtuk az origójába. A Malomtó közepén

ott az a kis kõbõl rakott pici kör, tulajdonképpen

születésem óta nekem az a világ közepe, mindennap

látom, ha elfelejteném. Legutóbb egy olyan föladatot

kaptam, hogy írjam meg azokat az útjaimat, amelyek a

régi Magyarország azon vármegyéibe vittek, amelyek ma

már Ausztriához, Szlovákiához, Ukrajnához,

Romániához, Szerbiához, Horvátországhoz és - zárul a

kör - Szlovéniához tartoznak ma már. A magasban vagy a

mélyben ez a haza is létezik még, a közös kultúra

hajszálerei össze- és összekötik a területeket, amelyek a

szellem villámfényeinél napnál is világosabban láthatók.

Ti is így dolgoztatok. Örültem tehát szûkebb pátriánk

általatok versekbe fogott képeinek, s ugyanúgy azoknak a

vallomásoknak, amikkel tanúsá-got tettetek mindarról,

hogy itt fogtok tenni-venni s élni a lehetõségeitekkel,

amelyek - bízzunk benne - mindig lesznek, s várnak is

Rátok. Gratulálok elõször a harmadik helyezettnek, amit

ebben az esztendõben egy egész csapat-nak szeretnék

odaítélni. A nyolcadik Z. osztályos fiúkról van szó: úgy

hangzanak a neveik egymás mellett, mintha egy focicsap-

at csatársorát sorolnám föl csak: Szászi Endre - Lájer

Attila - Kálmán Gábor. Hiába, felrepülni rajban a kön-

nyebb...

Németh István Péter költõ, iskolánk egykori diákja
értékelte a versíró pályázatra beérkezett pályamunkákat 



Szinte felnõtt-hangon szól a második helyezést elért vers, Varga Viktóriáé. Gratuláljunk neki is!  (Ahonann jöttem:

édes szülõföldem - ez a költemény címe.)

A gyõztes pályamunka szerzõje 2009-ben Lasztovicza Máté. Megérdemli a tapsot, a figyelmet. A tapolcai Malom-

tó világát ábrázolta Marton László Négy évszak címû szobra mellõl, körbe-körbe járva versében azt a kis mediterrán

hangulatú, ékszerdoboznyi szép szögelletet, amelyet megannyi turista már velencéhez vagy Splithez is hasonlított.

Nem csupán térbeli kört ró le az alkotása, nem csupán egy sétát ír le, de az évszakok keringõzésbe fognak, s jelzik,

hogy van egy másik hazánk is, magában az idõben. Amirõl egyszer Kosztolányi remeket írt: Az igazi haza az Idõé,

nem a Földé. Hadd ajánlom Mindõtök figyelmébe ezt a költeményt, ne ijedjetek meg, semmi elvont filozófia nincsen

benne mindarról, amivel felvezettem, ellenkezõleg, élmény dús lírai sorokat hallhattok:  

Lasztovicza Máté: Tópart

Tavasz

A Tópart élete megpezsdül,

Vendéglátók terasza benépesül.

A park virágillatú és tarka,

Kenyérfalatomat egy hal kapja.

Nyár

Jól jön most a sok ivókút,

Ide vezet minden út.

Malomkerék lassan forog,

Fagyimra egy kutya morog.

Õsz

Hullanak a falevelek,

Csak a halak elevenek.

A napernyõk már lehúzva,

Szobrok állnak egymagukba.

Tél

A tó vize gõzölög,

Hûvös szellõ hömpölyög.

Viziszínpad hallgat, néma,

Templomharang kongat néha.

Kedves Kis Versíró Barátaim! Aki verseket ír, az mindig tágíthat tér és idõ határain, szabadabb ember lesz, akit a

saját maga által készítetett munkák is gondolkodni tanítanak. Köszönet azoknak, akik írják, s azoknak, akik nem bec-

sülik le mindennek a jelentõségét!

Nem marad más hátra, mint hogy elköszönjek azzal a legoptimistább mondattal, amivel tavaly és tavalyelõtt is:

jövõre, Veletek, ugyanitt…

Németh István (Péter) hajdani 8. b. osztályos tanuló

Ne félj, hogy ma jön el a világvége. Ausztráliában már holnap van! Schulz, Charles M. 9

eredményhirdetése ALABÁRDOS

Kovács Nikoletta 3.a



A Bárdos-napok idei programjait kiegészítette a 100
éves az észak-balatoni vasútvonal címû kiállítás. A
gyûjtemény gazdája Zentai Gábor, aki a felnõttek, és a
gyerekek számára megtartott érdekes elõadással mutatta
be a vasút fejlõdését. A több évtizedes gyûjtõmunka ered-
ménye, a rengeteg korabeli újság cikk, fekete-fehér fotó,
a ma már muzeális tárgyi eszközök sokasága emelte ki a
múlt ködébõl a szebb idõket is megélt hazai vasúti
közlekedés emlékképeit. A kiállításról készített képeket
az iskolaújság honlapján nézhetitek meg!

Burszán Botond és Lájer Attila 8.z

Az eseményekrõl bõvebb képanyagot találhattok
a www.alabardos.eoldalon!

Humorban nem ismerek tréfát. Karinthy Frigyes10

JátszóházALABÁRDOS

A Bárdos napok keretében ebben a tanévben is
megrendeztük hagyományos játszóházunkat.

A gyerekeket szeretettel vártuk egy kis kézmûves
foglalkozásra. Iskolánk november óta csatlakozott a
madárbarát iskola programhoz. Úgy gondoltuk, a ját-
szóházi helyszíneket is megpróbáljuk ehhez a
témakörhöz igazítani, úgy, hogy természetes anyagokat is
használjunk a munkadarabok elkészítésénél.

A 3. és 4. osztályos gyerekek Jóska bácsi vezetésével
madáretetõket készítettek.

Irma néninél csuhé és dió felhasználásával készültek a
madarak. Marika néni segített abban, hogy termésekkel
díszíthessétek ki egy madár képét. Emi néninél hajtogat-
ni lehetett. Galambot, picinke madarat és az ügyesebbek
még darut is készítettek. Gabi néni irányításával külön-

bözõ zöldségekbõl, gyümölcsökbõl állatfigurák elevenedtek meg a gyerekek kezei között. 
Elsõ alkalommal nyílt lehetõségük az 5. osztályos tanulóknak arra, hogy bekapcsolódjanak a munkába. Örömmel

látogattak vissza hozzánk, hiszen az elõzõ tanévben még aktív részesei voltak a játszóházi foglalkozásoknak.
Reméljük ezen a délutánon is hasznos idõtöltést tudtunk biztosítani minden tanulónak.
Szeretettel várunk Benneteket következõ játszóházunkon is, amelyre karácsony elõtt kerül sor!                 Emi néni

JÁTSZÓHÁZ A NAPKÖZIBEN
"Száll a madár, ágrul ágra…"

Kiállítás az iskolában



"Nevessetek és erõsödjetek!" Loyolai Szent Ignác

Szülõk írták

11

ALABÁRDOS

1984 júniusában véget ért egy korszak az életünkben.
Gyermekéveink nagy részét hátrahagyva, új életet
kezdtünk. Középiskolai tanulmányaink elõtt álltunk.

Csodálatos érzés volt lezárni egy korszakot és ott állni
az új, ismeretlen iskolaévek elõtt. Viszont ott volt a fáj-
dalom is, elválni azoktól, akikkel a legszebb éveinket
töltöttük. Annyi közös élmény, gyerekes csínytevés,
közös program, küzdelem a jó jegyekért. Megbeszéltük,
hogy találkozni fogunk, megszervezzük majd az osztály-
találkozókat, hogy ne szakadjunk el egymástól.
Idén június 6-án 25 éves osztálytalálkozónkra került sor.
Az iskolánkban gyûltünk össze, a régi osztályter-
münkben. Sajnos a rendkívüli osztályfõnöki óránk Dósa
Lászlóné tanárnõ nélkül lett megtartva, mert betegsége
miatt nem tudott eljönni. Mivel két osztálytársunk az

évek során baleset következtében elhunyt, ezért õrájuk
emlékezve kezdtük az együttlétet. Azt követõen minde-
gyikünk elmondhatta, hogy a sok év alatt mi történt az
életében. Milyen iskolákat végeztünk el, mi lett a
foglalkozásunk, magánéletünk hogy alakult, házasság,
gyerekek. Legtöbbünknek már nagy gyermekei vannak,
de akadnak páran, akik még gyermekáldás elõtt állnak.
Belõlünk vállalkozó, tanár, könyvelõ, könyvtáros,
matematikus, adminisztrátor, katona, autószerelõ, zenész,
varrónõ, egészségügyben dolgozó lett. Kevesen marad-
tunk Tapolcán, van aki Ausztráliában él, már 15 éves kora
óta, van, aki Franciaországba ment férjhez, de országon
belül is szétszéledtünk. Budapest, Sopron, Veszprém,
Pápa, Kaposvár, Keszthely, Zalaegerszeg, Pécs városok-
ba költöztek a középiskola, fõiskola, egyetem elvégzése
után. Rendkívül nagy élményt jelentett számunkra, hogy
kezünkbe vehettük az osztálynaplónkat. Annak idején a
közelébe sem mehettünk.  A beszámolók után, közösen
egy pizzériába mentünk vacsorázni, szórakozni. Ott már
mindenki felszabadultan hozta elõ gyermekkori
élményeit. Nézegethettük a régi fotókat. Jókat nevettünk
a szép emlékeken. Megbeszéltük, hogy 5 év múlva ismét
találkozunk.

Kedves nyolcadikosok! Ti se felejtsétek majd el
egymást! Találkozzatok rendszeresen! Ezúton szeretnék
köszönetet mondani Gál Attila igazgató úrnak, aki
lehetõvé tette, hogy az osztálytermünkben találkozhas-
sunk, ránk áldozva a szombat délutánját.

Molnár Szilvia (volt 8.a osztályos tanuló),
Polgár Lejla 7.z anyukája

25 éves osztálytalálkozónk

Kedd Csütörtök Péntek

11:45-12:15 1. osztály

12:40-13:25 3. osztály

13:30-14:15 2. osztály

13:45-14:30 5. osztály

14:15-15:00 6.a osztály

14:30-15:15 6.z osztály

15:00-15:45 8. osztály 4. osztály

15:15-16:00 7. osztály

HITTAN

Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
Hétfõ Szerda

I. csoport A hét 14:15-15:45 A és B héten
1., 2., 3. osztályosok B hét 13:45-15:15 14:00-15:30

II. csoport A hét 15:45-17:15 A és B héten
4., 6., 7. osztályosok B hét 15:15-17:20 15:30-17:00



Ajánló - MegkérdeztükALABÁRDOS

"Rögtön tudod, mikor hazudik - mozog a szája." Howard, Frankie12

Az Admirális
A film visszatekint az I. világháború eseményeire, ahol Alekszandr

Vasziljevics Kolcsak tengernagy a Balti-tengeren, amely német ellenõrzés
alatt állt, aknákat telepít. Azonban hirtelen feltûnik egy német hadihajó, ami
nem engedi elmenekülni õket. Az admirális Isten segítségét kérve vissza-
vezényli a hajót az általuk elaknásított területre, ahol õk nem, a németek vis-
zont elsüllyednek. A film megjeleníti azt a világtörténelmi eseményt, amely
1917 októberében történt a cári Oroszországban, és bemutatja azt is, amikor
a matrózok le akarják fegyverezni a tengerésztiszteket. A film további része
az oroszországi polgárháború (1918-1922) kegyetlenségeit mutatja be.
Kolcsak a fehérek oldalán áll és minden erejével azon van, hogy segítsen vis-
szaállítani a régi rendet az országban. Ebben a nagyszabású filmben a poli-
tikai események mellett egy csodálatosan szép és szomorú szerelem bontakozik ki, és kíséri végig az admirális életét.
Azoknak ajánlom, akik szeretnének látni egy látványos történelmi filmet, és akik úgy gondolják, hogy hozzákapcsolnák az
I. világháborúról szerzett ismereteikhez. Vagner Jázon 8.z

Filmajánló

Rendhagyó
kémia- és fizikaóra

Megkérdeztük az ötödikeseket…

2009.10.30-án (pénteken) elmentem anyával Veszprém-
be, ahol a Pannon Egyetemen egy hétköznapinak nem
mondható elõadást néztünk, hallgattunk meg. Sebe István,
az ELTE vegyészhallgatója bemutatott két nagyteljesít-
ményû Tesla transzformátort, amelyek óriás villámokat
szórtak, és ezt elég hangosan tették, továbbá a bemutatás
közben elmondta az egyik alkatrészükrõl, hogy az
polimetil-metakrilátból van, amirõl aztán kiderült, hogy az
a plexi (Ugye, így már rögtön ismerõsebb?). Aztán láttam,
amint az elõadó a régen fényképészek által használt, vakut
helyettesítõ anyagot - magnéziumport - villantott fel az
addigra elsötétített teremben, ennek következtében egy pil-
lanatig nem láttam semmit. A következõ kísérlethez hívott
egy nézõt, akit megkért, hogy üssön rá kalapáccsal higany-
fulminátra, aminek hatására nagy durranást hallhattunk.
Közben beszélt Nikola Tesla és Thomas Edison életérõl is,
majd búcsúzóul felrobbantott valamit, amitõl óriási nagy
füst lett. Nagyon sikeres elõadás volt, olyannyira, hogy a
nagy érdeklõdésre való tekintettel megismételték. Nagyon
örülök, hogy ott lehetem, óriási élmény volt.

Vagner Jázon 8.z

Kíváncsian kérdeztük õket, hogyan élik meg az új
helyzetet, a "felsõsök világát".
- Felsõsök lettetek. Mit szóltok az új környezethez?
Gróf Laura: - Kicsit nehezebb, mint a 4.osztály, de hozzá
lehet szokni.
Kardos Krisztina: - Nem könnyû, hiszen sokat kell tanulni.
Horváth Júlia: - Sokkal több tanár van mint alsóban. Több
tantárgy, más-más osztályban
- Hogyan teltek az elsõ napok?
G.L.: - Nagyon furcsa volt,hogy a 2. emeleten tartották az
órákat.
K.K.: -  Minden óra szinte más teremben van megtartva. 
H.J.: - Nehéz volt megszokni, hogy osztályról - osztályra
járunk. 
- Mi a véleményetek a felsõs tanárokról?
G.L.: Kicsit szigorúbbak,mint az alsós tanárok. Elvárják,
hogy megtanuljunk mindent.
K.K.: Sokkal szigorúbbak,mint alsóban.
H.J.: Szigorúbbak mint alsóban, de õk is nagyon kedvesek.
- Mit gondoltok az ötödik osztályról?
G.L: - Nagyon örülök,hogy felsõs lehetek.
K.K.: - Jó dolog felsõsnek lenni.
H.J.: - Most már jegyeket kapunk és sokkal több dolgoza-
tot írunk, mint alsóban.
- Miben változtak a délutáni programjaitok?
G.L.: - Hamarabb hazamehetünk,ezért otthon több lett a
szabadidõnk is. Mostanában több idõm jut az olvasásra,
számítógépezésre is.
K.K.: - Ebéd után megyek haza, ezért többet tudok tanulni.
H.J.: - Már napköziben sem kell maradni, ebéd után haza
lehet menni, otthon kell megírni a leckét.
- Mit üzennétek a leendõ felsõsöknek, a negyedikeseknek?
G.L.: - No comment.
K.K.: - Ne bízzák el magukat.
H.J.: - Azt, hogy eleinte nekik is nehéz lesz, de majd
megszokják.  4. osztályos újságírók



"Agglegény az, aki egyszer sem követi el ugyanazt a hibát." Wynn, Ed

Zene
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A Kákics együttes zenés gyermekmûsorát láthattuk
iskolánk tornatermében - a Bárdos - napok keretében - a
magyar parasztság hangszereivel felszerelkezve

A zenekar  tagjai arra törekedtek, hogy a dalokat a
gyûjtési területükön ismert hangszerekkel szólaltassák
meg. Ezért elõszeretettel használták a méltatlanul
"elfeledett" régi magyar népi hangszereket is. 

Játékos formában ismerkedhettünk meg déd- és
ükszüleink korának jellegzetes népi hangszereivel (bõr-
dudával, tekerõlanttal, somogyi hosszúfurulyával, mold-
vai kavallal, hegedûvel, brácsával, bõgõvel). Mûsoruk-

ban megjelent a gyerekek által kedvelt mûfaj, a mese.
Történeteik a muzsikusról, illetve hangszerrõl szóltak. Az
egyik egy  dudásról szólt, akinek a keresztapja  maga az
ördög volt és vizet fakasztottak egy szomorú faluban.
Mûsoruk segítséget nyújtott ahhoz, hogy megismerked-
jünk a magyar népzenével, valamint a magyar paraszti
világ jellegzetes hangszereivel.

Az együttes iskola fellépésérõl képeket, és videót is
találhattok a www.alabardos.eoldal.hu weboldalon

Szabó Nikolett 4.a

Fújd fel dudás a dudádat!

Oravecz György zongorahangversenye
November elején kezdõdött el városunkban a

Filharmónia Veszprém megyei ifjúsági hangversenybér-
letének 2009/2010-es évadban megrendezett elsõ
elõadássorozata, melynek helyszíne a Tamási Áron
Mûvelõdési központ volt.

Iskolánk nebulói láthatták és hallhatták Oravecz
György elõadásában az alábbi mûveket: Muszorgszkij:
Egy kiállítás képei - diavetítéssel, Erkel-Liszt: Hunyadi
László- Induló és Hattyúdal reminiszcenciák, Donizetti-
Liszt: Lammermoori Lucia, Verdi-Liszt: Ernani - kon-
certparafrázis, Gounod-Liszt: Faust-keringõ. Egy
iskolástársunk - Blahunka Annamária - abban a
megtiszteltetésben részesült, hogy a zongaramûvésznek
lapozhatta a kottát. Nagyon jól éreztük magunkat ezen a
csodálatos hangversenyen.

Blahunka Annamária - Fülöp Dorottya 8.z

A hangversenyrõl rövid videókat láthattok
a www.alabardos.eoldal -on.



...a napra lehet nézni,de rád...csak UV-szûrõs napszemüvegben. Varró Dániel

MikulásváróALABÁRDOS
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- Miben különböznek a japánok és a Mikulás?
- ???
- A japánok nindzsák, a Mikuláson meg van zsák!

De szép csizma - mondta a télapó, és besöpörte a zsákjába...             

Milyen vasból van a Télapó szánja? Rénszarvasból.

Mi az élet négy szakasza? 1. Amikor elhiszed, hogy te vagy a Mikulás. 2. Amikor már nem
hiszed el, hogy van Mikulás. 3. Amikor te vagy a Mikulás. 4. Amikor úgy nézel ki mint a
Mikulás.

Néha megértem a Mikulást, hogy évente csak egyszer akar emberek közé menni... :)

A 20 éves,,gyerek'' levelet ír a Mikulásnak: Kedves Mikulás! Kérlek, legyen világbéke!
Válasz: Lehetetlent nem tudok teljesíteni. A gyerek: Akkor értsem meg a nõk gondolkodását.
Mikulás: Fiam, hogy is volt az a világbékés dolog?

Mikulás viccek

Kifestõ Mikuláshoz
Miki-Miki
Mikulás!

Gyere gyorsan
Te csodás!

Tele zsákod
Tarisznyád

Sok gyermek vár
tereád

Hozzál nekünk
Csomagot

Meg egy pár szál
Virgácsot

A Jókat azt
Jutalmazd

A rosszakat
Elmarasztald.

Lesz itt öröm
Úgy vélem

Nem marad el
Remélem!

Szabó Levente 5.z



Isten megteremtette az embert, mert a majomban csalódott. Ezért felhagyott a kísérletezéssel. Twain, Mark

Kalendárium - Viccek ALABÁRDOS
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Vidám percek
Mit csinál a kaméleon a sütõben?

- Beleolvad a környezetébe.

A medvecsaládnál összejövetel van. Az anyamedve

megszólal:

- Kisfiam, még be sem mutatkoztál a vendégeknek.

- Bocs!

Ki az abszolút vékony?

- Akin átsüt a nap. - 

Mi az abszolút kitolás?

- Struccot megijeszteni a beton fölött.

Két sárkány beszélget. Azt mondja az egyik:

- Mhh.

- Na ne égess - szól rá a másik.

Sásdi István 6. z

KALENDÁRIUM

A karácsonyi ünnepkör az advent elsõ napjától vízkeresztig tart. Ezen idõszak jeles napjai közé tartozik Advent: az egy-
házi év kezdete, a karácsonyi elõkészület 4 hetes idõszaka. Szent András napját követõ vasárnappal kezdõdik. Ezt az
idõszakot jellemezték a böjtök, a hajnali misék, a roráték. Tiltott dolog ez idõszakban a lakodalom a zenés mulatság.

December 4. - Borbála napja
Bányászok, várak, tüzérek védõszentje, a hajadon lányok pártfogójának tekintették. 
E napra jellemzõek a nõi munkatilalmak. Tiltott dolog volt a fonás, varrás, söprés. A boszorkányok e napon szerezték be

a rontáshoz szükséges ruhadarabokat, ezért tilos volt a ruhát kint hagyni. Tilos ajándékozni, kölcsönadni, mert az elvinné
a szerencsét a háztól.  

Ha a Borbála napon vízbetett gyümölcság kivirágzott karácsonyra, a lány férjhezmenetelére jósoltak.
December 6. - Szent Miklós napja
A 4. sz. élt Myra városában. Polgárok, diákok, molnárok halászok, kereskedõk, pékek, révészek patrónusaként tisztelték.

Miklós püspök tetteirõl legendák szólnak. Híres volt jótékonyságáról. Az idõjárással kapcsolatos hiedelmek szerint
ilyenkor már havazik, mire azt mondják: Miklós megrázta a szakállát, melybõl a karácsonyi idõjárásra következtettek. 

December 13. - Luca napja
A Luca szék készítésének kezdõnapja, melyet elõírások szabályoztak. 9 féle fából kellett karácsonyra elkészülnie.

Kökény, boróka, jávor, körte, akác, jegenyefenyõ, rózsa, som, cser az alkotója a széknek, melyre az éjféli misén felállva
felismerték a falu boszorkányait.

A gazdasszony Luca napján egy marék búzát tányérkára tett, locsolta, és a búza karácsonyesti állapotából következtet-
tek a jövõ évi termésre. Dologtiltó nap volt.

Szent Otília - dec. 13.
A vakok, szembetegek védelmezõje.
December 21. - Tamás
Az esztendõ legrövidebb napja a téli napforduló csillagászati idõpontja.
A karácsonyi készülõdésrõl kapta a Disznóölõ Tamás tájnevet.
Ha Tamás reggelén friss hó esett, boldog, békés karácsonyt remélhettek.
December 24. - Ádám-Éva napja
Az adventi idõszak utolsó napja. Sok hiedelem kapcsolódik a naphoz: tilos volt: fonni, mosni, foltozni, mosogatni, kölc-

sönadni, mert ez bajt hozhatott a családra.
E napon állítunk karácsonyfát. 
December 25. - Karácsony napja
A téli napforduló õsi ünnepe. Jézus Krisztus születésének emléknapja, a család ünnepe. December 26. - Karácsony

másodnapja
István napja, termésvarázsló nap. Ha zúzmarások a fák, és kisüt a nap, akkor a hiedelem szerint jó makktermés várható.
December 27. - János napja
Karácsony harmadnapja. 
December 28. - Aprószentek napja
A gyermekek megörvendeztetésének napja, ezen a napon megajándékozták a gyerekeket, bolondoztak, tréfálkoztak.
December 31. - Szilveszter napja
Az év búcsúztatásának vidám éjszakája. Számos praktikával igyekeztek jövõt jósolni.

Hegyi Bíborka Luca 7.z
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Felelõs szerkesztõ: Zentai Csaba
Szerkesztõségi tagok: Hegyi Bíborka Luca, Pupos Lili, Vigh

Dorina, Burszán Botond, Lájer Attila, Sásdi István, Bodor Tamás,
Szabó Gergõ, Rózsa Rajmond, Bruckner Anna, Tóth Dóra, Szijártó

Miklós, Nesic Regina, Hoffman Fanni, Gál Trisztán Márk, Szabó
Nikolett, Blahunka Annamária, Fülöp Dorottya, Borbély Bence,

Vagner Jázon
Weboldal: www.alabardos.eoldal.hu

Elérhetõség: alabardosujsag@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.
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igazgató

Az humoros idézeteket az újságíró szakkörösök gyûjtötték .
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2.) A nyíl alatti elsõ betû után minden második
betût írd le, és akkor megkapod a megfejtést!

1.) Írd be a táblázatba a megfejtéseket!

1. A kevés ellentétje
2. Csíkos ló
3. A magyaroknak a törökök voltak az ....................
4. A boroshordókat itt tartják
5. A ceruzát ebben tartjuk
6. Étkezésnél használjuk
7. Melyik órán kell számolni?
8. Egy híres népmesegyûjtõ volt
9. Nõi név
10. Újságíró másik neve

MEGFEJTÉS: .......................................
Megfejtés: ...................................................

Beküldõ szelvény

1.)

2.)

név

osztály

A helyes válaszokat december 18-ig küldjétek be a szer-
kesztõség címére emailben (alabardos@citromail.hu),
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 1400-1500, informatika-terem./
A nyertesek névsorát az iskolaújság honlapján megtalál-
hatjátok (www.alabardosujsag.eoldal.hu).
Következõ lapszámunk december 22-én elején jelenik
meg.

Slágerlista - November -
1. Beyoncé
“Video Phone (Extended Remix)”

2. Alicia Keys
“Try Sleeping With A Broken Heart”

3. Vampire Weekend
“Cousins”

A klippeket és a TOP 10-et a
www.alabardos.eoldal.hu-n láthatjátok.


