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EEllkkeezzddõõddöötttt  aa  ffaarrssaanngg……

Farsangi bál

Sok-sok jelmez,

Áll a bál,

Lovak, nyulak,

Kis babák.

Két éjszakán

Két napon át

Magy a víg, kis

Mulatozás.

Ki hosszú, s jó,

Gyors táncot bír,

Jöjjön, mert itt

Megteheti.

Bruckner Anna 4.z



A sláger az a zene, ami a füleden megy be és a könyöködön jön ki.
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Közérdekû - Hírek

Febr. 20. 9:00-12:00 - Játszóház és sport-
délelõtt a leendõ
elsõ osztályosoknak 
és szüleiknek

Febr. 23-24. - Nyílt nap a leendõ elsõsöknek
Febr. 26. 15:00-19:00 - Felsõs farsang
Febr. 27. - SZM bál
Febr. vége - Kiállítás természetes anyagokból
Márc. 1. 17 óra - Fogadóóra
Márc. 8. - Nõnapi megemlékezés

Márc. 12. - Megemlékezés 1848. március 15-érõl
Márc. vége - Szavalóverseny alsó- és felsõ-

tagozatosoknak
Márc. 29. 14 óra - Évi rendes diákközgyûlés
Márc. 30. (1-2. osztály és a felsõ tagozat),
márc. 31. (3-4. osztály) - Iskolai nyílt nap
Márc. 31. - Húsvéti játszóház
Ápr. 1. - Tavaszi szünet elõtti utolsó tanítási nap

Iskolai diáknap
Ápr. 7. - Tavaszi szünet utáni elsõ tanítási nap.

ALABÁRDOS rendezvénynaptár

Szeretettel meghívjuk a Tapolcai Általános Iskola 
Bárdos Lajos Intézményegysége Szül�i Munkaközösségének 
FARSANGI BÁLJÁRA 
2010. február 27-én 1930 – kor az iskola tornatermébe. 

Jelenlétükkel emeljék a bál színvonalát és hangulatát. Távolmara-
dásuk esetén támogatójegy vásárlásával és tombolatárgy beküldésével 
segítsék munkánkat. A bál teljes bevételét diákjainkra fordítjuk (pl. 
gyermeknap, jutalmazások stb.). 

Program:
1915 Érkezés, helyfoglalás 
1930 Megnyitó 

Nyitótánc / Az iskola 8. osztályos diákjai 
2030 M�sor 

Táncmulatság, vigadalom 
Közben tombolasorsolás, licit 

Ételr�l, italról a Varjú Fogadó gondoskodik. 
(2100 – 2200 közötti id�szakban) 
Menü választék: 1. Vörösboros marhapörkölt sósburgonyával 

2. Csirkemell sajtmártással, rizzsel 
3. Cordon Bleu vegyes körettel Saláta 

Hangulatfelel�s az SMS együttes. 

Belép�jegy:  1000.- Asztalfoglalás az iskola aulájában:
Támogatójegy:  500.- 2010. február 22 – én és 23 – án 
Tombola, Zsákbamacska:  100.- 730 – 1000 és 1300 – 1700 óra között.

Kérjük, vacsoraigényüket is itt jelezzék!

Várunk mindenkit, hozd el családodat, barátaidat! 
Minél többen vagyunk, annál jobb hangulatot tudunk teremteni. 

Jelmezben megjelent kedves vendégeink elnyerhetik különdíjunkat. 

Szül�i Munkaközösség 



A felfedezések úgy születnek, hogy valaki nem követi az utasításokat. 3

ALABÁRDOSHírek

Ezúton köszönjük meg tanulóifjúságunk nevében iskolánk alapítványának nyújtott segítséget.
ATapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegységének tanulóifjúsága nevében továbbra is kérjük Önöket,
hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-át iskolánk alapítványának szíveskedjenek ebben az évben is felajánlani.

Alapítványunk neve:
BÁRDOS LAJOS ALAPÍTVÁNY

A TAPOLCAI GYERMEKEKÉRT
Adószáma: 19261791-1-19; Számlaszáma: 73200079-11200967

Alapítványi pénzeszköz felhasználása: higiéniai eszközök vásárlása,
szabadtéri tanterem építése, tanulók versenyeztetése, jutalmazása, ren-
dezvényeink színvonalas lebonyolítása. Tavaszi terveink: játszótéri csúsz-
da, mászóka, szabadtéri pingpongasztal. (kb. 700 000 Ft) Az adó 1 % -
ának felajánlásával, udvarjegy vásárlásával támogassák elképzeléseinket!  

Tisztelettel: Iskolavezetés, a nevelõtestület és a diákság

Tisztelt Szülõk! Tisztelt Támogatóink!

Angol versenyen vettünk részt
Egy szerdai napon felkerekedett iskolánkból két csapat, hogy megmérethessük angoltudásunkat a Széchenyi István
Szakközépiskolában.
Mikor megérkeztünk a verseny helyszínére, meglepõdtünk, hiszen csak középiskolás csapatokat láttunk. Összesen13 csap-
at gyûlt össze a hely iskola tornatermébe.
A versenyre igazán elõre nem kellett készülni, csak egy képeslapot  kellett készítenünk.
A versenyen játékos feladatokban mértük össze tudásunkat a
többi csapattal. A feladatok között volt keresztrejtvény, raj-
zolás, szövegkészítés, activity, sõt még a bordásfalon mászó
Mikulás puttonyába is kellett dobálnunk szaloncukrokat.
Plusz pontokat lehetett szerezni azzal, ha volt valami "közös"
a csapatban. Rajtunk fekete póló és sál volt. A másfél órás
verseny nagyon jó hangulatban telt el. Míg a zsûri tagok
összeszámolták a pontokat,a diákok teát és pogácsát
fogyaszthattak. Az eredményen nagyon meglepõdtünk,
hiszen elsõk lettünk. Jutalmunk egy finom csokitorta volt. A
másik csapatunk az 5. helyen végzett. Az is nagyon szép
eredmény, fõleg úgy, hogy középiskolás csapatok ellen
versenyeztünk. Vidáman tértünk vissza az iskolánkba! Angol
tanárunk, Erika néni sem számított ilyen szép eredményre!  

Kázsmér Fanni 8.z

Pályaválasztási szülõi értekezlet iskolánkban
Januárban 5-én sikeres pályaválasztási szülõi
értekezletet tartottunk, amelyen a tapolcai
középiskoláknak voltak jelen a képviselõi. A 8.
osztályosok szülei vettek részt a megbeszélésen,
amelyet Németh Szilveszterné pályaválasztási
felelõsünk vezetett.
Gál Attila intézményegység-vezetõ, Kövesdi
Anett a Szász Márton Általános Iskola,
Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igaz-
gatóhelyettese, Varga Tiborné a Batsányi János
Gimnázium és Kollégium igazgatója, és Szollár
Gyula a Széchenyi István Szakképzõ Iskola
igazgatója látható a képen.



AktuálisALABÁRDOS

A szálka a hal bosszúja.4

Ovisok! – Sulisok? 
Családi nap leend� els� osztályosoknak és szüleiknek

Február 20. (szombat) 9,00-12,00  

Ezen a délel�ttön célunk, hogy a szül�k és a gyermekek egymást segítve érezzék jól magukat úgy, hogy aktívan 
részt vesznek a foglalkozásokon. A játékon kívül lehet�ség nyílik arra, hogy a szül�k és a gyermekek is 
kötetlenül beszélgethessenek, ismerkedhessenek a leend� tanító nénikkel, napközis pedagógusokkal és az 
iskolával. 

Programjaink: 
   9,00-9,15  Rövid ismertet� 

  9,15-10,00 Játékos sport (Kérjük kényelmes ruhát és 

tornacip�t mindenki hozzon magával!) 

 10,00-10,10 Tízórai szünet 

10,10-11,10  Játszóházi foglalkozások természetes   

anyagokból (rongy, csuhé, dió, termések) 

11,10-11,30  Ének, daltanulás, ritmushangszerek kipróbálása 

11,30-12,00 Népi gyermekjátékok, tánc 

A NYÍLT NAPOK PROGRAMJA: 2010. február 23. (kedd), 24. (szerda)

Id�pont Foglalkozás megnevezése Vezeti: Helyszíne: 

745-755 Intézményegység-vezet�i tájékoztató az iskoláról, 
speciális képzésekr�l. ebédl� 

800-845 Matematikaórák 
Szijártó Miklósné 2. a terme földszint 

Szijártóné Lovász Gabriella 2. z terme földszint 

845-855 SZÜNET 
Kiállítás megtekintése a zsibongóban. 

855-940
Magyar nyelvtanóra Szijártó Miklósné 2. a terme földszint 

Énekóra Sellyei-Cseh Ágnes 2. z terme földszint 

940-955 SZÜNET - tízórai vásárlási lehet�ség a büfében 

955-1040 Magyar irodalomórák 
Szijártó Miklósné 2. a terme földszint 

Szijártóné Lovász Gabriella 2. z terme földszint 

1040-1050 SZÜNET 
Egész délel�tt játszóházi foglalkozás az ebédl�ben a napközis tanító nénikkel 

1050-1120 

Néptánc Szijártóné Lovász Gabriella 
23-án 2.z alsó zsibongó 
24-én 1.z alsó zsibongó 

Játékos 
nyelvórák 

német Rédliné Kocsis Mária német nyelvi terem 
emelet (2. évfolyam) 

angol Németh Szilveszterné 
23-án 4.z terme földszint 
24-én 3.z terme toldalék 

Ismerkedés az iskola 
számítógépparkjával Gál Attila   emelet számítógépterem  

1120-1135 Fórum 
a szül�knek 

Gál Attila 
intézményegység-vezet� 2. z terme földszint 

Ovisok! - Sulisok?
Családi nap leendõ elsõ osztályosoknak és szüleiknek

Február 20. (szombat) 9:00-12:00



A legügyesebb állat az ürge, hiszen búzával teli pofazacskóval is képes repülni. 5
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A leend� els� osztályt tanítók bemutatkozása 

Szijártóné Lovász Gabriellának hívnak, jelenleg a 2.z osztályf�nöke vagyok. Ide jártam 
általános iskolába zenei tagozatos osztályba. Iskolás éveimet ugyanabban az osztályban kezdtem, 
ahol most éppen tanítok. Több volt osztálytársamnak a gyermekét tanítottam, vagy jelenleg is 
tanítom. Nagyszer� érzés! Gyermekkoromban is tanítónak készültem. Leültettem a plüss állatokat a 
hever�re, s úgy oktattam �ket. 
1992-ben végeztem az Apáczai Csere János Tanítóképz� F�iskolán. Tanulmányaim befejeztével a 
Batsányi János Általános Iskolába kerültem, mint pályakezd�. Sokat tanultam ott kiváló 

pedagógusoktól, de nagy öröm volt számomra, mikor régi tanáraim hívtak már pedagógusként egykori iskolámba. 
Egy év munka után megszületett Áron nev� gyermekem, aki jelenleg tizedikes gimnazista. Rá kilenc évre született második 
gyermekem Jácint, aki az iskolában is szárnyaim alatt van. Közben Szombathelyen elvégeztem a tánc-és drámapedagógia 
szakot. 
A zene, a tánc mindig meghatározó volt számomra. Hat évig zongoráztam, majd a diákkori énekkaros évek után jelenleg is 
kórustag vagyok a Tapolcai Kamarakórusban. Kedvenc id�töltésem a zenén kívül az olvasás, a kirándulás. Szeretek színházba, 
koncertekre járni. Gyakran eljárok úszni, lehet�ség szerint a természetes vizeket részesítem el�nyben. 
Az állatok szeretete, szinte minden emberre jellemz�. Nálunk házi állatkert m�ködik: van egy félperzsa Szeréna nev�
macskánk, egy vérszomjas Brúnó nev� pulink, egy beszél� jákó papagájunk, aki a Dexter névre hallgat, egy 200 l-es 
akváriumunk, s egy kövér Tekn�c Ern�nk. 
Végül egy idézettel szeretnék zárni, ami egy olyan könyvb�l való, amit szeretett tanárom Török Attiláné ajándékozott nekem: 
„Ne tartsd fontosnak, hogy fontosnak tartsanak! Egyszer�en csak szeress és fontos leszel! /Simon András/ 

Szijártó Miklósné (Márti néni) vagyok. Balatonedericsen lakom. Általános iskolai 
tanulmányaimat is ott végeztem, majd a tapolcai Batsányi János Gimnáziumban érettségiztem. 
Gimnáziumi éveim alatt sokat gondolkoztam azon, hogy vajon mi leszek, ha „nagy” leszek.  
Azt mindig is tudtam magamról, hogy nagyon szeretem a gyerekeket, de nem volt határozott 
szándékom, hogy tanító legyek. Utólag azonban nagyon örülök, hogy jelentkezési lapomat a gy�ri 
Apáczai Csere János Tanítóképz� F�iskolára adtam be, ahol 1989-ben végeztem. Azóta a Bárdos 
iskolában dolgozom. 

Két gyermekem van, egy lány és egy fiú. Kislányom már els�s gimnazista, kisfiam pedig szintén a Bárdos iskolában tanul, 
hetedik osztályos. 
Remélem, sok aranyos leend� els� osztályos kisgyereket ismerhetek meg, hiszen nincsen számomra annál nagyobb öröm, 
amikor egy kis apróság a szemem láttára tanul meg számolni, írni, olvasni, s válik óvodásból igazi iskolássá. 

Magyar Ferencné (Marika néni)
Már egész kisgyermekkorom óta tanító, - vagy óvó néni szerettem volna lenni, így a gimnázium 
után egyértelm� volt a pályaválasztásom. A tanítóképz� f�iskolát Gy�rben végeztem, Tapolcán 
1986 óta élek és dolgozom. Két egyetemista gyermekem van, a harmadik pedig a mi iskolánkba jár 
3. osztályba.  
A nevel� és oktató munka mellett nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekeket jól megismerjem, 
bizalommal fordulhassanak hozzám gondjaikkal, s erre a délutáni napközis foglalkozások nagyobb 

lehet�séget adnak. Bár sok éve már 1-2. osztályban dolgozom, de az új kis els�sök fogadása, beszoktatása mindig nagy izgalom 
és kihívás számomra is. Hisz ahogy nincs két egyforma gyermek még testvérek között sem, úgy minden osztály is különböz�, 
így a feladatunk is változatos. A kicsi, mindenre nyitott els�s gyermek érdekl�désének fenntartása, változatos tevékenységek 
szervezése és persze a házi feladatok elvégzése délutánjaink legfontosabb feladata. 
Bár e tanév végén fájó szívvel válok meg mostani másodikosaimtól, de szeptemberben szeretettel várok minden új kis els�st 
iskolánkba. 

Fodorné Sarmon Emília
Már általános iskolás koromban megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy tanító néni szeretnék lenni. Középiskolai, és 

fels�fokú tanulmányaimat is Gy�rben végeztem. A tanítóképz� f�iskola befejezése után 2 évig 
szül�falumban dolgoztam, majd 1990-ben Tapolcára kerültem a Bárdos Lajos Általános Iskolába. 
Azóta is ebben az intézményben tanítok. Ez id� alatt mindig els� és második osztályosokkal 
foglalkoztam. Hozzám mindig �k álltak a legközelebb. 8 éve napközis nevel�ként dolgozom. A 
délután folyamán tartalmas elfoglaltságokat igyekszem biztosítani a tanulóknak.  
2 éve ismereteimet, az egyéni bánásmódot igényl� gyermekekkel való foglalkozás terén mélyítettem 
el. A segítségre szoruló gyerekeknél tanórai keretekbe építve fejlesztem a tanuláshoz szükséges 
alapképességeket.  

A kicsik �szintesége, nevel�jükhöz való ragaszkodása minden nap er�t ad munkámhoz. 
A következ� tanévben szeretettel várom a leend� kis nebulókat, hogy együtt fedezzük fel a számok és bet�k birodalmát. 



A biztonság az a veszély, amit nem érzékelünk.
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Akikre büszkék vagyunk… /Igazgatói 
és tagintézmény-vezet�i dicséretek az 
idei tanév els� felében/ 

Fels�s matematika Igazgatói dicséret: 
Bruckner Máté Botond 6.z megyei 3. hely 
Sásdi Árpád 6.z megyei 3. hely 
Vincze Gy�z� 6.z megyei 3. hely 
Hatvani Rebeka 6.z megyei 3. hely 

Tagintézmény-vezet�i dicséret: 
Gróf Laura 5.z megyei 4. hely Bolyai matek 
Somogyi Zsófia 5.z megyei 4. hely Bolyai matek 
Gyarmati Vince 5.z megyei 4. hely Bolyai matek 
Szabó Levente 5.z megyei 4. hely Bolyai matek 
Nagy Noémi 8.z megyei 4. hely  
Ságvári Dalma 8.z megyei 4.hely 
Burszán Botond 8.z megyei 4. hely  
Mayer Tamás 8.z megyei 4.hely 

Igazgatói dicséret: 
Bruckner Anna 4.z megyei 1. hely Bolyai matek  
Tóth András 4.z  megyei 1. hely Bolyai matek 
Almási Zsombor 4.z megyei 1. hely Bolyai matek  
Em�di Nikolett 4.z megyei 1. hely Bolyai matek  

DICSÉRETEK HUMÁN ÉS M�VÉSZETEK 
MUNKAKÖZÖSSÉG 

Tagintézmény-vezet�i dicséret: Városi 
rendezvényen és iskolai  m�sorokon nyújtott 
színvonalakért. 
7.z:Ágh Otília                      8.z.Arató Ákos 
Farkas Alexandra                 Deák László 
Horváth Rebeka                    Lájer Attila 
Libinyi Tamara                      Varga Ádám 
Magyarósi Adél                     Libinyi Bence 
�ri Veronika                         Havasi Marcel 
Pandur Katinka                     Kaszás Diána 
Polgár Lejla 
Szabó Lilla                    
Városi rendezvényen nyújtott színvonalas 
szerepléséért: 
6z: Bardon Nikoletta, Vitai Laura, Bruckner Máté,                            
Magyarósi Gerg�

Igazgatói dicséret: Városi rendezvényeken és 
iskolai m�sorokon való színvonalas  
szereplésért. 
8.z.Blahunka Annamária        Nagy Krisztina 
      Batka Eszter                      Hoffman Fanni 
      Fodor Eszter                      Ságvári Dalma 
      Jánka Roberta                   Vigánti Nóra 
      Fülöp Dorottya                   Kárpáti Réka 
      Nagy Noémi                      Horváth Laura  
      Kázsmér Fanni  

Városi rendezvényeken és  iskolai  
m�sorokon  való   kimagasló  szerepléséért: 
8.z:�ri Ádám 
     Burszán  Botond 
5.z:Blahunka Flóra 

Igazgatói dicséret:"Bólyai  magyar  versenyen  
nyújtott  kimagasló  teljesítményért." 
5.z:Gróf Laura 
      Csatári Nikolett              Bólyai magyar 
      Minorics Máté                versenyen 1.hely 
      Somogyi Zsófia              megyei        

Tagintézmény-vezet�i dicséret 
,,Csobánc vára és ostromai" és ,, Gyulaffy 
László, a törökver� h�s" - országos 
képz�m�vészeti pályázat  

különdíj  makett
            Nesic Regina Nóra 6.a 

kisplasztika    

Bogdán Fanni 8.a 
Pet� Dorina 8.a                              
Németh Viktória 7.z 
Angyal Luca 2.z 
Barcza Boglárka 2.z 
Somogyi Júlia 2.z 
Tóth Rebeka 3.a 
Borbély Ramóna 3.a 
Flamis Laura 3.a 
Barcza Lilla 4.z 
Bogdán Elvira 4.Z 
Horváth Eszter 4.z 
Em�di Nikolett 4.z 
Rádóczi Petra 4.z 
Kovács Károly 5.a 
Murai Patrícia 5.a 
Pál Milán 5.a 
Kardos Krisztina 5.z 

Gratulálunk a szép eredményekhez!
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Farsang ALABÁRDOS

Február 5-én osztályunkban megtartottuk a farsangot. A
farsang 2 órakor kezdõdött. Izgatottan bújtunk bele
jelmezünkbe, és elkezdtük a mulatságot. Mindenki
bemutatkozott egy kis versikével, én focista jelmezbe
bújtam és vittem magammal a szurkolómat is. Volt
közöttünk Túró Rudi, apáca, rocker lányok, bûvész,
Ludas Matyi… stb. Felsorolni is nehéz lenne a sok
ötletes jelmezt. A bemutatkozások után Anna néni
kezdeményezésére seprû táncot jártunk. Nem gyõztük
kapkodni és továbbadni a seprût, közben jókat
derültünk. Természetesen nem maradhatott ki a szék-
foglaló, a papír tánc és a pingponglabdás játék sem.
Nassolni valóval szüleink láttak el, roskadozott az asztal a sok finom sütemény és üdítõ alatt.
Késõ délutánig roptuk a táncot, de sajnos nagyon hamar elrepült ez a pár óra. Már alig várjuk a 2011-es farsangot!!

Balázs Villõ 4.z

Farsang a 4.z-ben

A farsangról…
A farsang a vízkereszttõl (január 6.) hamvazószerdáig, a nagyböjt
kezdetéig tartó idõszak elnevezése, amelyet hagyományosan a
vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemeznek. A
farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem
kötõdik hozzá jelentõs vallási ünnep, alapvetõen a gazdag néphagy-
ományokra épül. A kereszténység elõtti idõkbõl származó farsangi
mulatságokat az "erkölcsös" 16. és 17. században nem eredete,
hanem bujaságot
s z i m b o l i z á l ó
szokásai miatt
tiltották.
A farsang csúcs-
pontja a karne-

vál, hagyományos magyar nevén "a farsang farka". Ez a farsang-
vasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó három nap, ami nagy
mulatságok közepette, valójában télbúcsúztató is. Számos városban
ekkor rendezik meg a híres karneválokat (riói karnevál, velencei
karnevál), Magyarországon pedig a farsang legnevezetesebb
eseményét, a mohácsi busójárást.

Szijártó Miklós 7.z

Humorsarok
- Jean, kérem öntözzön meg!
- Minek uram?
- Ki akarok kelni magamból.

Cseng a telefon a tûzoltóságon.
- Jöjjenek azonnal, kigyulladt a házam!
- Próbálta már vízzel lelocsolni?
- Igen.
- És sikerült eloltani?
- Nem.
- Akkor fölösleges kimennünk, mi is csak ezt tudnánk
csinálni.

Hajnali kettõkor verik az öreg székely ablakát.
- Ki az? - kérdi álmosan.
- Én vagyok az Áron bácsi, Gergõ, a szomszéd legény! Van
magának itthon tintája?
- Nincsen fiam - válaszolja, majd megint elalszik.
Húsz perc múlva megint verik az ablakot...
- Ki az? - hangzik a kérdés megint.
- Én vagyok Áron bácsi, Gergõ, hoztam magának tintát...

- Mi lesz a lovas ólomkatonából, ha átmegy rajta az úthenger?
- ???
- Lemezlovas. Sásdi István 6.z



A dátum apropóját az az esemény szolgálja, hogy
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz
megírását. Ennek emlékére 1989-tõl január 22-én a Ma-
gyar Kultúra Napját ünnepeljük.

Ezen a napon különbözõ rendezvények emlékeztetnek
minket évezredes hagyományainkra, gyökereinkre, múl-
tunkra. Egy - egy program, esemény kapcsán sokan, sok-
féle módon próbálnak megmutatni, átadni valamit kul-
turális, mûvészeti életünk értékeibõl. Iskolánkban a
hagyományoknak megfelelõen az iskolarádióban hall-
gathattuk meg az ünnepi megemlékezést a nyolcadik
osztályos tanulók közremûködésével. /Petõ Dorina,
Haragos Katalin, Tomity Nóra és Õri Ádám/

Varga Zalán - Puha Imre - Szalai Erik 4.a

A népszerû báb-mesefilmsorozat színpadi mese-musical vál-
tozatát néztük meg a Városi Mûvelõdési Központban a
budapesti Szabad Ötletek Színháza elõadásában. A történet-
ben Mekk mester a boldogságot keresve vándorol, hogy meg-
találja szerelmét a falu polgármesterének lányát, Barika
Marikát. Találkozik útközben Farkassal, aki szintén az "enni-
való" báránylányra pályázik. Mekk Elek, hogy Marika sze-
relmét elnyerje - az egyébként mesterember hiányban szen-
vedõ faluban - minden munkát elvállal. Miután, Erdõfalva
lakóit hozzánemértésével sikerül a teljes õrületbe kergetnie, a
felmérgesített falubeliek el akarják kergetni. Farkas már a la-
kodalomra készül Barika Marikával, ám Mekk mester elvég-
zi utolsó nagy munkáját, megvarrja az elszakadt menyasszo-
nyi ruhát, amely olyan csodálatosan sikerül, hogy az "új szabó-
mester", nem csak Marikát veszi le a lábáról, de a falu népét
is. Végre sok-sok fordulat és felsülés után Mekk mester igazi sza-
bómester lesz, megleli a boldogságot és Barika Marika kezét. 
Ez a csodálatos elõadás szép élménnyel gazdagított bennün-
ket. Bruckner Anna és Ságvári Zsófia 4.z

Az önzõ csak magára gondol. Az irigy másokra is!8

KultúraALABÁRDOS

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Mekk mester menyegzõje

Séta a patakparton

Egyszer egy fülledt nyári napon,
A híres csúcsos Nemesgulácson.

Lementem a gyönyörû patakpartra,
Leültem egy kõre s elbambultam.

Elindultam a patakparton magányosan,
De mégsem maradtam végig az.

A szöcskék vígan ugráltak lábam elõl,
A zajos seregélyekre a messzibõl csõsz lõtt.

A békák úgy pletykáltak az avaron,
Mint a vénasszonyok a padokon.

Robog a kispatak robog lefelé,
Lefelé Badacsonytördemic felé.

Ez a patak majd egyesül a Balatonnal,
Ami késõbb eggyé lesz az Óceánnal.

De én csak megyek tovább a parton,
S elszálló gondolataimat megtartom.

Hát ez az én kis falum, amirõl sokszor mesélek,
S ezeket nem felejtem el soha, remélem!

Kálmán Gábor 8.z



A legrosszabb dolog a világon az, amikor a hülyeség szorgalommal párosul. 9

Riport ALABÁRDOS
- Kevés szabadid�mben sokféle tevékenységet folytatok. Legjobban 
gyalogtúrázni szeretek, amelyeknek leggyakoribb célpontjai a régi 
magyar várak. Emellett olasz nyelvtudásomat fejlesztgetem, néptáncot 
tanulok, rajzolok és festek.  
- Mit üzen 
iskolánk 
tanulóinak? 
- Egyebet üzenni 
igazából nem 

tudok, mint ami engem is vezérelt diákkoromban. 
Legyetek nyitottak, érdekl�d�k, szófogadók és 
szorgalmasak. Találja meg mindnyájatok az 
érdekl�désének leginkább megfelel� értékes szabadid�s 
elfoglaltságot. De legf�képpen legyetek jók. Mint Néri 
Fülöp mondta annak idején:”State buoni se potete!” – 
legyetek jók, ha tudtok.        

Vigh Dorina és az újságíró szakkör tagjai 



Reggelizni mentem, ha nem jönnék 12:30-ig, akkor ebédelni is.10

„Kõpakolás” a CsobánconALABÁRDOS

- Kevés szabadid�mben sokféle tevékenységet folytatok. Legjobban 
gyalogtúrázni szeretek, amelyeknek leggyakoribb célpontjai a régi 
magyar várak. Emellett olasz nyelvtudásomat fejlesztgetem, néptáncot 
tanulok, rajzolok és festek.  
- Mit üzen 
iskolánk 
tanulóinak? 
- Egyebet üzenni 
igazából nem 

tudok, mint ami engem is vezérelt diákkoromban. 
Legyetek nyitottak, érdekl�d�k, szófogadók és 
szorgalmasak. Találja meg mindnyájatok az 
érdekl�désének leginkább megfelel� értékes szabadid�s 
elfoglaltságot. De legf�képpen legyetek jók. Mint Néri 
Fülöp mondta annak idején:”State buoni se potete!” – 
legyetek jók, ha tudtok.        

Vigh Dorina és az újságíró szakkör tagjai 

Egyik vasárnap reggel Gyulakeszibe
mentünk édesapámmal. A templom
mellett volt a gyülekezõhely. Nem
csak a helyiek és a környékbeliek,
hanem az ország több pontjáról is
jöttek emberek. Közel 70 ember
gyûlt össze, hogy részt vegyen a
Csobánc vár romjainak feltárásában.
A vár romjaihoz fél óra alatt értünk
fel. Fent csodálatos panoráma
fogadott bennünket. Már látszott,
hogy itt nem elõször van ilyen
feltárás. Lentrõl nem is annyira
szembetûnõ a változás, hogy mennyi

minden újjáépült az utóbbi években. A keleti oldalon volt a falak legnagyobb restaurációja. Felérve
megreggeliztünk, majd két részre oszlott el a csapat. Az egyik csapat az öregtorony földszinti elérését
célozta meg, a másik a keleti oldal palota szárny romjait. Édesapám az öregtorony feltárásánál dolgozott.
A munka elég jól haladt. Innen, és onnan is kerültek elõ értékes leletek. Az öregtoronyból faragott kövek,
cserépedények darabjai, de szebb leletek inkább a palota szárnyrészébõl jöttek elõ. Ezek között gyönyörû
cserépkályha díszítõ motívumok, és színes korsó- és edénydarabok  kerültek elõ. A gyerekek dolga a fris-
sítõ üdítõ felszolgálása volt a szomjas embereknek. Azért a
kõpakolásban is kivettük a részünk. Közben eljött az ebédidõ. Az
étel finom volt, és jól esett egy kis pihenõ, hogy utána újult erõv-
el nekilássunk a munkának. Délután az öregtoronynál dolgozók
elérték a padló szintet. Estéig még sok földet és követ mozgatott
meg mind a két csapat. Amikor abbahagytuk a munkát, látszott
mennyi minden készült el ezen a napon. Sokat jelent, hogy van-
nak még olyan emberek, akik összefognak egy célért. A feltárás
végén a csapat fáradtan, de vidáman indult haza.

Csodálatos élménnyel  gazdagodtam, és máskor is felmegyek a
Csobáncra.  Illés Zsanett 5.z

„Kõpakolás” a Csobáncon



A felfedezések úgy születnek, hogy valaki nem követi az utasításokat.

Egészség - Recept
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Nagyanyáink bölcsessége
Megfázás elleni tippek a kamrából II.

TORMA
A frissen lereszelt torma
kitisztítja a hörgõket, és az
arcüregekben lévõ dugulást is
képes enyhíteni. A tormában
lévõ izotiocianát nevû vegyület
hatására a légutak könnyebben

megszabadulnak a váladéktól, csökken a gyulladás, a
légzés könnyebbé válik.
Aki a különlegesebb ízeket is szereti, van kedve és
lehetõsége, a japán wasabit is kipróbálhatja. Ez a zöld tor-
maféle rendkívül erõs, és még komolyabb tisztító hatás-
sal rendelkezik, mint a torma.
GYÖMBÉR
Enyhíti a köhögést, csökkenti a
torokfájást, és egyben a víru-
sokkal szemben is képes felven-
ni a harcot. Kínában és Indiában
már évszázadok óta használják
a gyömbért a megfázás kezelésére. Influenzás idõszakban
igazi orvosság a gyömbértea mézzel és citrommal. Egy
darabka frissgyömbért tegyünk forrásban levõ vízbe,
majd hagyjuk ázni öt percig.
Szûrjük le, és ízesítsük mézzel, citrommal. Kortyol-gas-
suk egész nap.
ERÕS PAPRIKA

A csípõs fûszer leginkább a
hörgõkben és az arcüregekben
lévõ dugulást enyhíti. A paprika
csípõsségét "okozó" kapszaicin
stimulálja a váladéktermelõ
sejteket a tüdõben és az

orrüregben, illetve segíti a váladék eltávolítását. Hasonló
a hatása a Cayenne-borsos teának, melyet házilag készít-

sünk el: egy negyed teáskanál Cayenne-borsot adjunk egy
bögre forrásban lévõ vízhez, ízesítsük frissen facsart cit-
romlével, egy kevés gyömbérrel, és édesítsük mézzel.

VÖRÖSHAGYMA
Kitisztítja a hörgõket, és az
arcüregekben fellépõ dugulást
is enyhíti. A népi gyógyászat-
ban az asztma gyógyszere.
Emellett egyes másodlagos

baktériumfertõzéseket, mint például a tüdõgyulladást is
képes legyõzni. A kipréselt nyers hagymalevet naranc-
slével vagy grépfrút lével fogyaszthatjuk, ekkor nem
érzõdik annyira az intenzív íz.
HAGYMATEA
Két-három fej vöröshagymát mossunk meg jó alaposan
héjastul, és vágjuk össze. Fõzzük néhány percig egy liter
vízben. Ízesíthetjük szárított
kamillával, hársfával is. Pirít-
sunk meg három evõkanálnyi
barna cukrot, és hígítsuk fel a
hagymafõzettel. Mézzel édesít-
ve igyuk, aprókat kortyolgatva.
HÚSLEVES
A húsleves, akárcsak a többi forró, gõzölgõ ital, melyet
meghûlésre ajánlanak, segít felszakítani a váladékot,
pótolja az elvesztett folyadékot, és a kaparó toroknak is
enyhülést hoz. A kutatók a tyúkhúsleves vizsgálatakor a
legfontosabb hatóanyagoknak a vitaminokat, ásványi
anyagokat, fitokemikáliákat találták, és egy aminosavat,
melyet ciszteinnek hívnak. A házi húsleves még jobban
enyhíti a tüneteket, ha fokhagymával, Cayenne-borssal
vagy curryvel ízesítjük. Bár az is igaz, hogy a húsleves
akkor hat a betegre a legjobban, ha azt egy szeretõ család-
tag viszi az ágyába.         Szabóné Takács Mária védõnõ

Szalagos fánk recept

Hozzávalók: 3 dl tej, 3 dkg élesztõ, 1 evõkanál porcukor, 5 dkg vaj, 2
tojássárgája, 50 dkg liszt 
Elkészítés: 3 dl tejet meglangyosítunk, belemorzsolunk 3 dkg élesztõt és bele-
teszünk 1 evõkanál porcukrot. Amikor az élesztõ megkel, 5 dkg vajjal, 2 tojás-
sárgájával, késhegynyi sóval és 50 dkg liszttel közepes keménységû kelt tésztát
készítünk. Nagyon jól kidolgozzuk, ennek következtében elég lágy tésztát kapunk.
Langyos helyen másfélszeresére kelesztjük. A kelés után nyújtódeszkára borítjuk,

és ujjnyi vastagra nyújtjuk. Fánkszaggatóval vagy pohárral kiszaggatjuk, ruhával letakarva 30 percig kelesztjük. (Ha tovább
keleszjük, nem baj). A fánkot középforró olajban egyenletes tûzön sütjük. (Fritõzben is lehet.) A sütésnél vigyázzunk arra,
hogy a deszkán fekvõ fánk felsõ része kerüljön az olajban alulra. Sütés elején az edényt fedjük be. Megfordítás után vegyük
le róla a fedõt. A pirosra sült fánkot szûrõkanállal szedjük ki, és még melegen szórjuk meg vaníliás porcukorral.
Elkészítési idõ: kb. 80 perc
Nagyon finom ez a fánk, próbálja ki mindenki, akár a farsangi mulatságra is vihet belõle az osztálytársainak. 

Hóbor Szabina 4.a



Rövid beszélgetésekALABÁRDOS

A lustaság netovábbja, ha valaki azt álmodja, hogy nem csinál semmit.12

- Mi a hobbija?
- Számítógépezés, olvasás.
- Miért pont a portás munkát választotta?
- Ez egy nagyon jó lehetõség, nagyon szeretem a
gyerekeket.

- Mi volt a legemlékezetesebb diákcsíny, amit elkövetett?
- Varrótûvel böködtük a fiúkat, és én kérdõjelet kaptam
magatartásból.
- Mi az álma?
- Szeretnék egy szép öregkort megérni, jó nyugdíjas-
éveket és unokázni.
- Milyen a kapcsolata a gyerekekkel?
- Szerintem nagyon jó kapcsolatom van a gyerekekkel, és
ha segítséget kérnek, segíteni próbálok.
- Elégedett a munkakörülményeivel?
- Igen elégedett vagyok.
- Melyik osztályt szereti a legjobban?
- Én úgy érzem, hogy minden osztállyal megtalálom a
megfelelõ hangot, de a kicsikkel van a legjobb kapcso-
latom, mert õket irányítom az iskolából való távozásban.
- Mit üzen a gyerekeknek?
- Segítsetek a szüleiteknek, hódoljatok a téli sportoknak
amíg lehet. Remélem, hogy a második félévben is
meglesz köztünk a jó hangulat.

Sásdi István 6.z és Bodor Tamás 6.z

Beszélgetés az iskola portás nénijével /Linter Józsefné/

Iskolánk tanulója, Polgár Lejla nyerte mag a Batsányi
Tagintézményben megrendezett II. Batsányi Mini - Megasztár versenyt!
-  Hogyan jött az ötlet hogy jelentkezz erre a versenyre?
- Tavaly is részt vettem a versenyen. Akkor 5. helyezett lettem, és hallot-
tam, hogy idén is lesz Mini Megasztár ezért úgy gondoltam újból jelen-
tkezek.
- Mióta énekelsz?
- Elsõ osztályos korom óta zenei tagozatra járok. Ezen kívül öt éve a
Tapolcai Musical Színpad elõadásaiban veszek részt. Már többször is fel-
léptem nagyobb közönség elõtt. 
- Melyik dalt énekelted, és hogy-hogy ezt választottad?
- Zanzibár- Új napra ébredsz.
Mindegyik számot meghallgattam és ez a dal tetszett, ez állt legközelebb
az én hangszínemhez.
- Hányan jelentkeztek a versenyre?
- 14-en, ha jól számoltam. Egyénibe és csoportba is lehetett jelentkezni, de
voltak, akik a vicc kedvéért énekeltek. A verseny elõtt táncosok pörgették
fel a hangulatot.
- Nagyon szoros volt a verseny?
- Nehéz erre válaszolnom, mert nekem elõnyt jelentett az, hogy sokszor léptem már fel közönség elõtt, így nem izgul-
tam annyira.
- Kik voltak a zsûri tagjai?
- Domján Tamás és felesége: Eszti néni, valamint Halápi József.
- Jelentkezel a Megasztárba is?
- Igen. Tervezem, hogy jelentkezni fogok.
- Sokan mentek el a rendezvényre?
- Tapolca minden iskolájából jöttek nézõk, és nagyon lelkesek voltak.
- Sokat gyakoroltál a versenyre?
- Sajnos, csak két nappal a verseny elõtt tudtam meg, hogy lehet jelentkezni, ezért felkészülni nem volt sok idõm. A
verseny napján döntöttem el, hogy mit énekeljek.

Hegyi Bíborka 7.z



A nagyotmondás ellen a nagyothallás az egyetlen védelem.

Állatbarát gyerekek
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Nyáron egy állatkereskedésben megpillantottam két színes
egeret. Azonnal a szívemhez nõttek és megvásároltuk õket.
Amint hazaértünk, berendeztem nekik egy terráriumot.
Kibéleltem macskaalommal és forgáccsal. Raktam be nekik fát,
vécépapír-gurigát, hogy tudjanak benne bujkálni. Szeretik a
paprikát, a krumplit, az uborkát és a száraz kenyeret.
Minden nap reggel este kell nekik betenni egy falatnyi lédús
gyümölcsöt vagy zöldséget és száraz rágható eledelt is. Persze a
SZÍNES nem azt jelenti, hogy rózsaszín, kék, zöld, hanem azt
jelenti pl.: fekete alapon egy fehér csík. Könnyen szelídíthetõk,
szeretnek a mókuskeréken játszani és a vállamon szaladgálni.
Hetente egyszer-kétszer kell õket pucolni, mert a hiedelemmel
ellentétben az egerek nagyon tiszta állatok.       Vigh Dorina 4.z

Színes egér

Egy borongós téli napon, Ausztriai  kirándulásról jöttünk hazafelé kocsival. Nem sokkal Sopron után az országúton
négy kis állat sétálgatott. Én hirtelen felkiáltottam:
- Apa vigyázz, kiskutyák ! - de felesleges volt, mert apa hatalmasat fékezett és az autó megállt egy arasznyira az egyik-
tõl. A többi autós is ugyanezt tette. Félreálltunk az út szélére , kiszálltunk és elkezdtük összeszedni õket. Négyen
voltak, összefagyva, éhesen, sírva ugráltak körül minket. Összeszorult a szívem. Hogy lehet valaki ilyen kegyetlen,

hogy ilyen apró , magatehetetlen jószágokat
kirak az útra? Van-e valami érzés az ilyen
emberekben? A szüleim is fel voltak
háborodva. 

De hát most mi legyen? Ugyanis nekünk
otthon már van három kutyánk. 
- Márpedig több kutya nem lesz! - jelentette
ki határozottan apa. 
- De hát nem hagyhatjuk itt õket - mondta
anya.
Néhány telefon barátoknak, ismerõsöknek,
rokonoknak és két kiskutya már gazdára is
talált. A családi tanács végül hosszas vita
után úgy döntött, hogy a megmaradt két
fekete kölyköt mégis hazavisszük. 
Otthon elsõ dolgunk volt bolhátlanítani
õket és elhívni hozzájuk az állatorvost.
Megkapták az elsõ védõoltásukat is. 
Azóta alig bírok tõlük elszakadni , olyan

aranyosak. Rengeteget játszunk. Sajnos egy alkalommal az egyikük véletlenül beleharapott a fülembe. Kaptam
tetanuszt, de nagyobb baj nem lett.
- Szerencse, hogy nem az orrodat harapta le, mert akkor el lehetne nevezni “orrvadásznak” is - mondta anya.
Tényleg,  a nevüket még nem is említettem. A kisebbik a Héra nevet kapta, mert õ a szebbik, a másik Toncsi lett, mert
õ a kajlább. 
Szõrük csillogó fekete, gyönyörû , egészséges kiskutyák lettek. A három "öreg" kutya is befogadta õket. 
Lehet, hogy aki ezt olvassa, fogja a fejét, hogy  "Úristen, minek ennyi kutya egy házban?" De, tudjátok mi nagy ku-
tyarajongók vagyunk és mindent megtennénk, hogy ne legyenek kicsapott, elzavart kóbor kutyák.. Aki nem szeretne
a kutyájának utódokat, inkább ivartalanítsa, mintsem kidobja az ártatlan kölyköket az utcára, kitéve minden veszé-
lynek. Higgyétek el, a kutya is érez. Mi csak eledelt és szállást adunk nekik, de ezért hálásak is, és ezt ki is fejezik egy-
egy kéznyalintással. Tóth Dóra 6.z

KISKUTYÁKAT  TALÁLTUNK
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Az egyéni sportokat kedveli jobban, vagy a csoportjátékokat?
Krachun Éva néni: - A csapatjátékokat jobban kedvelem.
Gyarmati Zoltánné, Gabi néni: - Gyermekkoromban többnyire a csapatjátékokat
szerettem, de ma már örömömet lelem az egyéni sportokban is.
Van-e olyan sport, amelyet a tanárnõ rendszeresen ûz?
Éva néni: - Sajnos kevés idõm van rá, de kézilabdázok és evezek.
Gabi néni: - Rendszeresen kézilabdázom. Ha az idõ járás engedi futok, úszom és kerék-
párral járok iskolába. Ha lehetõségem van rá szinte minden sportmozgást szívesen
végzek.
Miért éppen azt a sportot választotta?
Éva néni: - A kézilabdát már gyermekkoromban versenyszerûen ûztem, az evezés pedig
kedvelt családi tevékenység.
Gabi néni: - Elõször is mert hívtak és mert kedvelem ezt a sportot. Kézilabdázás közben
úgy lehet sokat futni, hogy közben észre sem vesszük. Mindemellett jó érzés egy csa-
pathoz tartozni. A játék változatos, közben gondolkodni is kell, ez egy jó kikapcsolódás.

A tanárnõ elégnek tartja-e az iskolában lévõ tömegsport lehetõségeket?
Éva néni: - Nem tartom elégségesnek.
Gabi néni: - Tömegsportból valószínûleg nem lehetne eleget tartani. Aki mozogni szeretne, az úgy gondolom az
iskolában és a városban megtalálja rá a lehetõséget.
Mit tanácsol azoknak a tanárnõ, akik kicsit lustábbak, de szeretnének rendszeresen sportolni?
Éva néni: - Gyõzzék le a lustaságukat, és minél elõbb vegyék rá magukat, mert mindenki megtalálja a számára legked-
vesebb tevékenységet.
Gabi néni: - Tûzzenek ki maguk elé megvalósítható célokat, esetleg barátokkal együtt. Kezdjék a mozgást kelleme-
sebb dolgokkal. Szerintem a kutyasétáltatás, otthoni torna és a túrázás megfelelõ elfoglaltság lehet. A táncot is tudom
ajánlani. Ezek testnek és léleknek egyaránt felüdülést jelentenek.

Készítették: Sásdi István és Bodor Tamás 6.z

A sport világa /testnevelõ tanárainkat kérdeztük/

Filmajánló
A hercegnõ és a béka
Tiara kiskorában az apukájával
szeretne egy éttermet. Ez az
álma csak a mese végén tel-
jesül. Egy nap Návin herceg
ellátogat a városukba. Legjobb
barátnõje meghívja õt is és a
herceget is egy bálba. Ám a
királyfit egy gonosz varázsló
elvarázsolja békává. Návin
helyett a szolgája jelen meg a
leendõ király képében. Tiara
találkozik a békává lett

herceggel. A mese eddig a Békakirályra hasonlít, de itt min-
den más lesz, mert a lány megcsókolja a nyálkás állatot és
belõle is béka lesz. Itt kezdõdik a kaland. A két állat elmegy
a mocsárba, ahol találkoznak Ray-jel a szentjánosbogárral,
és egy krokodillal is összefutnak. A két új barát elvezeti a
békákat Odi mamához, a mocsár mágusához, aki vissza
tudja õket változtatni emberré. A megoldás, hogy a herceg-
nek éjfélig meg kell csókolnia egy igazi hercegnõt. Ez nem
sikerül neki így azt hiszik, hogy örökre békák maradnak,
aminek Tiara nagyon örül. A mocsárban Odi mama
összeadja õket, és amikor elcsattan az oltár elõtt a csók
mind a ketten emberek lesznek újra. Vigh Dorina 4.z

Slágerlista - Február -
1. D. Willz

“Cashed My Check”

2. Colette Carr
“Back It Up”

3. DJ Khaled, Young Jeezy, Ludacris, Busta
Rhymes, Big Boi, Lil Wayne, Fat

Joe, Birdman, Rick Ross
“I'm so Hood (Remix)”

4. Taylor Swift, T-Pain
“Thug Story”

5. Ke$ha
“Tik Tok”

6. Lady Gaga
“Bad Romance”

A klippeket és a TOP 10-et a
www.alabardos.eoldal.hu-n láthatjátok.
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"Ég a kisze, lánggal ég..."

Az idén február 15-én a gyerekek közrem�ködésével búcsúztunk a télt�l, a hidegt�l, fagytól. A 
betegséget megszemélyesít� kisze-bábuégetéssel is megpróbálkoztunk.

Ovis sportdélel�tt 
Tapolca város óvodáinak nagycsoportosait fogadta 
Intézményegységünk 2010. február 12-én, pénteken 
megrendezésre került „Ovis sportdélel�ttön”. A gyerekek nagy 
lelkesedéssel, és vidáman vettek részt a közös, zenés 
bemelegítésen és a váltóversenyeken. 

Hómunkások iskolánkban
Nagy gondot okozott a havazás országszerte! Iskolánk 8. 

osztályosai lelkesen vették ki a részüket a hólapátolásban. Az 
alkalmi brigádvezet� Libinyi István volt, aki hasznos tanácsokkal 

látta el a lelkes kis csapatot! Jelszavuk: „Lapátra vele!”

A kalendárium rovat most az iskolaújság weboldalán /www.alabardos.eoldal.hu és a 
www.iskolaujsag.mlap.hu / olvasható Hegyi Bíborka Luca szerkesztésében! 

Sítábor Präbichl-ben

 Alighogy eljött az új év és újra kezd�dött az iskola, már készülhettem is az iskolai 
sítáborra Hanzmann Laci bácsiékkal. Anyukám segített el�szedni a tavaly eltett 
síruhákat, felszereléseket, amiket már az el�készített b�röndökbe pakoltunk egész 
héten át. Eljött a nagy nap! Pénteken délel�tt indultunk egy szép busszal, ahova alig 
fért be a sok felszerelés, mert a Laci bácsi szerint többen 1 hónapra pakoltak. 
Már az úton odafelé kialakult a szobabeosztás, így amikor odaértünk, mindenki 
könnyedén és gyorsan elfoglalta a szállását. A feln�ttek már els� este nagy bulival 

ünnepelték a megérkezést, amíg mi gyerekek pihentünk a másnapi síelésre. Másnap reggel gyorsan 
megreggeliztünk és Laci bácsi eligazítása, a síbérletek kiosztása után indultunk a pályára. Kezd�bb síel�k 
oktatókkal egy csoportban, míg mi haladók,  feln�tt felügyelete mellett síeltünk szabadon. Csodálatos élmény 
volt az els� nap ! Gyönyör� id�ben, vakító napsütésben siklottunk a friss havon. Este mindenkinek farkasétvágya 
volt ! Másnap viszont a csúnyább oldalát mutatta az id�járás. Csak a legbátrabbak – persze én is - mertek a 
szakadó hóban és a süvölt� szélben újra kimenni a pályára. Gyorsan repültek a napok. Napközben a pályán 
száguldoztunk, mindig új utakat fedeztünk fel. Este vacsora után társasoztunk, játszottunk. Észre sem vettük, és 
már az utolsó naphoz érkeztünk. Reggeli után mindenki összepakolta a holmiját és még egy utolsó napot 
siklottunk. Mikor leálltak a felvonók, mi is felkerekedtünk, és szomorúan indultunk haza. 
Viszlát, ti magas hegyek, jöv�re veletek újra itt találkozunk! 

Pupos Lili 
4.z 



Felelõs szerkesztõ: Zentai Csaba
Szerkesztõségi tagok: Hegyi Bíborka Luca, Vigh Dorina, Sásdi

István, Bodor Tamás, Bruckner Anna, Szijártó Miklós, Kálmán
Gábor, Szabó Nikolett, Kázsmér Fanni, Vagner Jázon, Emõdi

Nikolett, Ságvári Zsófia, Tóth Dóra, Hóbor Szabina, Balázs Villõ,
Puha Imre, Varga Zalán, Polgár Lejla, Illés Zsanett, Szalai Edit

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.

Felelõs kiadó: Bajner Imre
igazgató

Az aranyköpéseket gyûjtötték: Bruckner Anna és Ságvári Zsófia 4.z
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Beküldõ szelvény
Beküldendõ a 2. feladvány
megfejtése (11 betûs mondat): név

osztály

A helyes válaszokat március 20-ig küldjétek be a szerkesz-
tõség címére emailben (alabardosujsag@citromail.hu),
vagy az Alabárdos információs dobozba papíron leírva,
vagy a weboldalon online beküldési lehetõség!
A helyes megfejtõk között
ajándékokat sorsolunk ki az isko-
la Szülõi Munkaközössége, Nyirõ
László üvegezõ-képkeretezõ mes-
ter, és a La Pergola pizzéria és
étterem jóvoltából. /A szerkesz-
tõség fogadóórája: minden szer-
dán 1400-1500, informatika-terem./
A nyertesek névsorát az iskolaúj-
ság honlapján megtalálhatjátok
(www.alabardos.eoldal.hu).
Elkészült a Tapolcai Általános
Iskola online iskolaújságja:
www.iskolaujsag.mlap.hu

2.) Keress a betûk között
egy értelmes mondatot!

1.) Írd a számokat
a piramis tégláiba!

Emõdi Nikolett 4.z

Szalai Erik, a februári pizzautalvány nyertese

Iskolai aranyköpések
A házi sertés segít a kert felszántásában, ezért tartjuk.

A szürkemarha: a mangalica és a marha keveréke.
A földigiliszta a hüvelyesek csoportjába tartozik.

A dinnye egynyári növény, mert minden éven hozzák.
A 3 rend Franciaországban: Hass, alkoss, gyarapíts!

A francia forradalom elfoglalta Boszniát és Jeruzsálemet.
Rákosi azt mondta, hogy uniós ország leszünk.


