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Zelk Zoltán:
Vakáció

Hova menjünk,
milyen tájra?
Hegyre talán

vagy pusztára?

Folyópartra
vagy erdõbe?

Faluszéli
zöld mezõre?

Lepkét fogjunk
vagy horgásszunk?

Vagy mégiscsak
hegyet másszunk?

Akár erdõ,
akár folyó:
gyönyörû a

vakáció! Polgár Lejla 7.z

Iskolánk életében az elõzõ hónapokban rengeteg esemény történt, így az újságból kimaradt cikkeket 
az iskola online újságjában olvashatjátok el! www.alabardos.eoldal.hu
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Közérdekû - Aktuális

Június 11. 12 óra - 8. osztályosok búcsúzása.
Június 8-11. - Ingyenes tankönyvek leadása a 

könyvtárban.
Június 14. - Tanítás nélküli munkanap.
Június 15. - Tanítás nélküli munkanap.

Év végi osztályozó értekezlet.
Június 20. 18 óra - Tanévzáró ünnepély, 

ballagás, bizonyítványosztás.

Nyári ügyeleti napok:
Július 14. (szerda) 9:00-12:00
Július 28. (szerda) 9:00-12:00
Augusztus 11. (szerda) 9:00-12:00

Augusztus 25. 8 óra - Javítóvizsga.
Augusztus 26-27. - Gólyatábor elsõ

osztályosoknak.

ALABÁRDOS rendezvénynaptár

Köszönettel
Mintha csak tegnap lett volna, hogy elõször beléptem az iskola kapuján. De ma már ennek nyolc éve. Izgatott

voltam, hogy mennyi mindent fogok tanulni, és, hogy mennyi új barátom lesz majd. Eleinte nagyon félénk voltam.
Senkihez sem mertem szólni, mert féltem, senki sem fog szóba állni velem. Egy nap azonban a mostani barátnõm
megszólított, és megkérdezte, hogy bújócskáznék-e vele? Erre én igent válaszoltam. Ezután már én szóltam a töb-
biekhez, és többé már nem voltam bátortalan. És így aztán nyolc éven át tartó szoros barátságokat alakítottam ki. Ha
most belegondolok, hogy mindennek vége, sírni lenne kedvem. De nem tetszem, mert tudom, hogy fogjuk még látni
egymást, és megígértem mindenkinek, hogy nem fogok sírni. Én biztosan nem felejtek el senkit. De vajon engem
elfelejtenek-e? Azt mondták, nem teszik, és tudom, hogy ez így is van. Tudom, hogy a szíve mélyén azért mindenki
örül, hogy nyolc izgalmas évet tölthetett itt. Mert én örülök. Ez idõ alatt felnõttem. Megtanultam írni, olvasni, számol-
ni, de legfõképp megtanultam a fegyelmet és a kötelezettséget. Mindig példaképnek tekintettem a tanáraimat, akikre
fel kell nézni. Mert õk most azért vannak itt, hogy a kincsüket, a tudásukat megosszák velem. Õket látva nap mint nap
úgy döntöttem, hogy én is tanárnõ szeretnék lenni. Megosztani a tudást minél több nebulóval. A hosszú évek alatt egyre
nagyobb bizalommal néztem a tanáraimra. Tudtam, ha valami bánatom van, nekik elmond-
hatom, mert ellátnak hasznos tanácsokkal. Tisztelem õket, és sokat  köszönhetek nekik, mert
nélkülük ma nem tartanék itt. Szomorú vagyok, mert el kell hagynom azt a helyet, ami sok
éven át a második otthont jelentette számomra. Ugyanakkor boldog is vagyok, mert jövõre az
új iskolában új élményeket szerezhetek. Ha visszagondolok erre az iskolára, tudom, hogy itt
töltöttem életem egyik legfordulatosabb szakaszát. A nyolc év alatt sokat sírtunk és nevettünk,
de mindenkinek vannak szép élményei. Ma már tudom, hogy nem ugyanaz a személy lennék,
ha nem ismerhetném az osztálytársaimat és tanáraimat. Mennem kell, hát indulok. De maga-
mmal viszem az emlékeimet, és a szívemben az iskola egy darabját. Jövõre új kaland vár, és
új lesz minden. Hogy jó lesz -e? Biztosan. De még egyszer már semmi sem lesz ugyanilyen.

Kertész Ramóna 8.a

Átúsztunk a folyón, 8 évig tartott,
Nem fulladtunk bele, akárhogy is zajlott.

Volt aki az árral szembe, de hamar kimerült,
Volt aki sodródott, de õ elmerült.

Elmerült a többi név között, mint kõ a vízben,
De a mi nevünket emlegetik majd minden évben.

És ezt kinek köszönhetjük? Második szüleinknek,
A pedagógusoknak, kik segítettek minket.

Segítettek megszerezni a tudás gyümölcsét,
Megújult ízét addig élvezhettem én,

Míg az utolsó lélegzet elhagyja ajkamat,
S a szívem utoljára dobban,

De addig tudni fogom, ki tanította nekem
Amivel boldogulni tudok a nagybetûs életben.

Most tovább kell, hogy menjünk, egy szinttel feljebb,
De tudom, hogy itt voltak a legszebb évek.

Mikor majd megkapom a tarisznyát, 
A hamut, s a benne sült pogácsát,

Könny fut a szemembe, rátok nézek,
S nem felejtem el, hogy itt szép volt az élet.

Köszönöm tanárainknak, és nektek srácok,
Köszönöm mindenkinek, áldás szálljon rátok.

Kálmán Gábor 8.z

Búcsú az iskolától



"... mit ér a környék csendje, ha szenvedélyeink üvöltenek?" Seneca 3
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Gabi néni régóta szeretett volna új padokat a

terembe. A farsangi bál elõtt végre megérkeztek A

sok zöld helyett most sárga, piros és kék színû

bútorokat kaptunk. Nagyon szeretjük az új  pad-

jainkat, székeinket,mert színükkel vidámságot hoz-

tak az osztályterembe. Szépek, kényelmesek, kön-

nyen mozgathatóak, ezért mi is könnyedén át tudjuk

rendezni az órákra. Nemcsak egymás mellett

ülhetünk, hanem kis csoportokban, a közös munka is

egyszerûbb.    

Angyal Luca-Somogyi Júlia 2.z

Új bútorokat kapott az osztály

A környezetvédelmi napon az elektronikus hulladékgyûjtésben

I. helyezést értünk el, jutalmunk egy Dell asztali számítógép és egy

Asus LCD monitor. Értékük 155.000 Ft.

Az akadályversenyen  is intézményegységünk csapata végzett az

I. helyen. Nyereményünk egy multifunkciós nyomtató, melynek

értéke 105.000 Ft.

Gratulálunk és köszönjük a lelkes munkát!

Idén is megrendezték a városunkban „Tegyünk a
Földünkért” elnevezésû környezetvédelmi akciót,
amely programok sorát kínálta azoknak, akiknek fontos
környezetünk megóvása. 

Április 26-án Tapolcáról indultunk biciklizni. Elõtte
a rendõrök mindenkinek adtak megkülönböztetõ mellényt. Elõl, hátul
rendõrautók és motorosok kisérték a biciklizõket. Gyulakeszi felé megk-
erültük a Csobáncot. Több százan tették meg velünk az utat. Nagyon
fárasztó volt. Másfél órát folyamatosan tekertünk. Diszelbe érve egy kis
pihenõt tartottunk. Ettünk-ittunk. Volt langalló, zsíros kenyér, sós kifli,
kóla, narancs. A felnõtteket vörös- és fehérborral kínálták. Mikor jóllakott
a társaság, mindenkinek fel kellett emelnie a biciklit, és közös képet
készítettek rólunk. Mire Tapolcára értünk, kisebb balesetek is történtek,
persze nagyobb baja senkinek sem lett. Vigyáztunk magunkra.. Nagyon jó
élmény volt. Április 18-án a Sümeg-Tapolca távot futotta le az osztályunk.
Mindegyik iskolából indultak futók. Valaki 800, valaki 1200 métert futott.
Persze itt is történtek kisebb balesetek.  Ennek ellenére nagyon jó volt. Sok
ismerõssel találkoztunk és sok új embert ismertünk meg. Szerencsére jó
idõ volt,  nem kellett sem esõben, sem viharban futnunk. Szerintem min-
denki nagyon élvezte ezt a hetet. Remélem jövõre is lesz  biciklitúra és
megint lefutjuk majd ezt a röpke 25 kilométert. Polgár Lejla 7.z

Iskolánk nyerte a környezetvédelmi vetélkedõt

Futottunk és bicikliztünk a Föld napján! Az iskolai papírgyûjtés
Alsó:
1. 4.z 3410 kg
2. 2.z 1965 kg
3. 4.a 840 kg

Felsõ:
1. 7.z 3840 kg
2. 5.z 1889 kg
3. 8.z 1777 kg

Egyéni alsó:
1. Töreky Vivien 4.z 660 kg
2. Somogyi Júlia 2.z 457 kg

Felsõ:
1. Horváth Daniella 7.z 714 kg
2. Szabó Lilla 7.z 589 kg
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"... nem élni jó, hanem jól élni." Seneca4

A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége (KÓTA), valamint a Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos
Intézményegysége által szervezett programsorozatot Császár László polgármester nyitotta meg április 16-án a
Tamási Áron Mûvelõdési Körpontban, majd az általános iskolák kórusai énekeltek: a Tapolcai Általános Iskola
Bárdos Lajos Intézményegysége Kicsinyek Kórusa, a Bárdos Lajos Gyermekkar, az ajkai Eötvös Lóránd
Általános Iskola Kórusa, illetve Legeza Magdolna kis együttese. Arany János-Amadé László Toborzó-ját a hang-
verseny végén az összkar énekelte (300 fõ) lelkes, határozott elõadással.

Április 17-én délelõtt bemutató énekórák voltak a "Bárdos Lajos Iskolában". Legeza Magdolna normál tanter-
vû 4. osztályban, Sellyei-Cseh Ágnes ének-zene tagozatos osztályban, Szigecsánné Freud Teréz szolfézs 1.
osztályban tanított. Délután iskolai néptánc csoportjaink mutatkoztak be. A gyerekek játékfûzéssel virágvasár-
naptól húsvét hétfõig tartó népszokásokat mutattak be. A szombati nap csúcspontját az esti ünnepi hangverseny
jelentette, melynek helyszíne a római katolikus templom volt. Nagy érdeklõdés kísérte a programot. A Járdányi
Pál Zeneiskola Vonószenekara Román Iván vezetésével, majd a siófoki Széchenyi István Általános Iskola
Gyermekkara (vezényelt Kövecsesné Dénes Elza), iskolánk Bárdos Lajos Gyermekkara (vezényelt Bodor
Tamásné), az Ajkai Pedagógus Nõikar (vezényelt Petheõ Balázsné és Takács Károlyné), az Ajka-Padragkúti
Bányász Férfikar (vezényelt Kanyárné Grünvald Petra és Fábiánné Adorján Renáta), a Tapolcai Protestáns
Énekkar Kamaraegyüttese (Haga Kálmán vezetésével), valamint a Tapolcai Kamarakórus (vezényelt Török
Attiláné) lépett a közönség elé.

A színvonalas hangverseny végén a résztvevõkbõl álló összkar elõadásában hallhattuk Erkel Ferenc Éljen a
haza! címû mûvét, amelyet dr. Döbrössy János karnagy, tanszékvezetõ fõiskolai docens vezényelt.

A hangverseny végén Vadász Ágnes karnagy, a KÓTA felnõtt énekkari bizottságának vezetõje emléklappal
köszönte meg Baksa Júlia igazgatóhelyettes és Vighné Varga Odett pedagógus kitûnõ szervezõmunkáját.

Bárdos Lajos Gyermekkar A zenei kíséret

Kicsinyek Kórusa

További képek az iskolaújság online oldalán láthatók!

A 300 tagú összkar

A XIX. Éneklõ Ifjúság Szakmai Napok és Koncertek rendezvénysorozat
- Erkel Ferenc születésének 200. évfordulója tiszteletére -



"... valószínû, hogy valószínûtlen is történhetik." Arisztotelész 5

ALABÁRDOSÁtadó ünnepély

Új játszótérrel, szabadtéri tanteremmel,
homokos röplabdapályával és kültéri ping-pong
asztallal gazdagodott iskolánk. A látványos isko-
lafejlesztés példaértékû összefogás ered-
ményeként jött létre. A tanulóifjúság, a szülõi
munkaközösség, az iskola alapítványa, pedagó-
gusai és helyi vállalkozók egyaránt hozzájárultak
ahhoz, hogy szebbé és vonzóvá varázsolják
iskolánk arculatát.

„Az elkészített létesítmények értetek és nektek
készültek. Használjátok rendeltetésszerûen, óvjá-
tok, védjétek meg azokat. Az önfeledt játék és
sportolás közben ne feledkezzetek meg saját és
társaitok testi épségérõl sem. Vigyázzatok maga-
tokra és egymásra is.

Bátran állíthatom, hogy mindaz, amit ma itt elértünk a közösség felbecsülhetetlen erejét mutatja. Szinte
összeszámlálhatatlan szorgos kéz, megannyi lelkes, idejét nem kímélõ, segítõ szándékú szülõ, tanár, gyermek és
a fenntartó közös munkájának eredményeként valósulhattak csak meg terveink.”

Részlet Gál Attila Intézményegység-vezetõ beszédébõl, melyet teljes terjedelmében az újság online oldalán
olvashattok! További képeket is találhattok a rendezvényrõl!

Gabi néni és az 5.a osztály sportbemutatója Tapolca város polgármestere vágta át a szalagot

A Kicsinyek Kórusa is fellépett Ági néni vezetésével Jöhetett az örömteli „birtokbavétel”

Szabadidõs- és sportlétesítményeink átadó ünnepélye iskolánkban



"A hibák oka a jobb nem ismerése." Démokritosz
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Az  Év rendezvénye lett a Budapesten
2010. május 14-én megtartott DUE
Médiahálózat 17. Országos Ifjúsági
Sajtófesztivál. 

AZ ÉV ONLINE DIÁKMÉDIUMA
KATEGÓRIÁBAN AZ ORSZÁGOS II.
helyet a  Tapolcai Általános Iskola ONLINE
ISKOLAÚJSÁGJA nyerte el, melyet a
Bárdos Lajos Intézményegység diákjai
szerkesztenek. Az elismerõ oklevelet és az
ajándékcsomagot Dr. Balázs Géza nyelvész  tanszékvezetõ egyetemi tanár, a DUE alelnöke adta át a díjazottak-
nak. 

Egyének és csapatok pályázhattak önállóan elkészített és mûködtetett portálokkal, blogokkal, online isko-
laújságokkal vagy magazinokkal. Az elbírálás fõ szempontjai az egyediség és a tartalmi színvonal volt, de
hangsúlyozottan nézték  az oldal megjelenését is.  Ez az elismerés kiemelkedõ fontosságú, hiszen a diákoknak
egyedülálló módon sikerült egy olyan általános iskolai online újságot alkotni, amely nem csak a diákok számára
szolgálhat érdekességekkel.  

Több mint 1000 diákújságíró vett részt az ország különbözõ területeirõl ezen az országos rendezvényen. A
Nagyszínpadon, a Digitális átállás Oldalhajón, a Tudás pódiumon és még a Padláson is folyamatosan zajlottak
az események: az Országos Diákmédia Pályázat eredményhirdetése a DUE pályázatainak díjkiosztója, az
Országos Iskolarádió Hálózat Jutalomsorsolása. A színpadon Hadházi László nevettetett, a Momentán társulat
rögtönzött, táncolt a Kutyakölykök és a Sick7, a Budapest Show kórus énekelt. Óriási volt a sikere a közönség-
találkozóknak Winkler Róbert,  Bazsó Gábor, Boross Lajos, Süveges Gergõ, Papp Gergely, Horváth Gergely,
Azurák Csaba, Kovács Áron mind azért jöttek el, hogy a Sajtófesztivál résztvevõivel beszélgethessenek. A pro-
gram zárásán SP lépett fel. 

Köszönet az iskola vezetésének, hogy támogatta a 6 diák és 2 tanár részvételét a rendezvényen, és jó volt meg-
tapasztalni ezúttal is, hogy a Tapolcai Általános Iskolában elismerik és támogatják a diákújságírók munkáját.

SP, azaz Éder Krisztián,vagy, ahogy mások ismerik, a soproni kölyök 12 éves kora óta a zene rabja.
A koszos utcai ütemektõl kezdve az R n B-n át a popig minden megtalálható zenei palettáján 2008 júniusában

dobta piacra elsõ önálló nagylemezét Standard cím-
mel. Egy ország ismerte meg SP-t az Állj meg!
címû dalának köszönhetõen. A Kérlek, hogy 2.címû
dalhoz készített videó klipje nyomán hatalmas
rajongótáborra tett szert a fiatal srác, klipjeire pedig
annyi érdeklõdõ keresett YouTube-on, amire
Magyarországon korábban nem volt példa. Az Állj
meg! 1.4, a Kérlek, hogy 2.pedig 1,3 milliós
nézettségével rekordokat döntöget. Tavaly a VIVA
éves gáláján a Legjobb új elõadó és a Legjobb férfi
elõadó kategóriában szavazhatott rá a közönség,
illetve a szakma - a fiatal énekes pedig, a Comet
történetében elõször,mindkét jelölést díjra váltotta.

A fesztiválon képeket és videókat is készítettünk
az eseményrõl! Nézzétek meg, érdemes!

A legjobb férfi elõadóval találkoztunk  a Sajtófesztiválon!

KIVÁLÓ EREDMÉNYT
ÉRTÜNK EL AZ

ORSZÁGOS DIÁKMÉDIA
PÁLYÁZATON!



"A legszebb majom is csúnya az emberhez képest." Hérakleitosz 7
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A SIKER NEM DUMA TÖBBÉ - BESZÉLGETHETTÜNK HADHÁZI LÁSZLÓVAL IS./
Az ország szerintünk jelenlegi legnagyobb nevettetõje már mindenütt vic-
celt: a Kretén címû magazinban kezdett, majd az HBO Mennyi? 30!
Mûsorában és a Kész átverés show-ban tûnt fel, volt a Danubius
Capuccino, utána a Sláger Rádió Bumeráng szerzõje és elõadója. Litkai
Gergellyel közösen két könyvet is kiadott, Nekem 8, majd Megint nyolc
címmel. Jelenleg a Godot Dumaszínház állandó fellépõje, és a
Rádiókabaréban is rendszeresen szerepel. Az életben is olyan szórakoztató,
mint a fellépésein!
Videót is készítettünk róla! Lásd www.alabardos.eoldal.hu!

SÜVEGES GERGÕ IS

A SAJTÓFESZTIVÁL VENDÉGE VOLT
Megtudtuk róla, hogy Teológiát végzett, taníthatna magyar nyelvet
külföldieknek, mégis kilenc éve a Magyar Televízióban vezet különbözõ
mûsorokat. Az utóbbi években elõtérbe került elõtérbe, és áprilisban egy
egész ország végleg megjegyezte a nevét és az arcát, miután ellenállhatat-
lan humorral és elszántsággal levezényelte azt a reménytelen választási
mûsort, ahol a szavazókörökben zajló fejetlenség miatt éppen csak a
választási eredményekrõl nem volt szabad beszélni. 

AZURÁK CSABA ELÁRULTA, HOGY…
A Kodolányi János Fõiskola  angol-kommuniakció szakán végzett, ekkor már szerzõdése volt a Magyar
Rádióval. Késõbb elvégezte a Budapesti Corvinus Egyetem politikai szakértõ szakát is. A TV2 Napló címû

riportmûsorának riportere, majd Sváby András távozása után mûsorvezetõ-
je is. Hobbija a sport, szeret futni, úszni, fallabdázni, focizni és kosárlab-
dázni.

PAPP GERGÕRÕL MEGTUDTUK, HOGY…
Eredetileg színész akart lenni, de egy franciaországi kitérõ után végül kom-
munikáció szakot végzett. Legfontosabb munkáit önmaga harcolta ki: így
volt ez az RTL Klub Fókusz Portré mûsorával is. Itt egyik alkalommal
riportalanya volt Csernus Imre, aki felkeltette érdeklõdését- így lett Papp

Gergõ a Dr. Csernus címû mûsor producere. Ez után Sváby Andrást hívta fel, hogy szeretne a Naplónál dolgo-
zni. "Szerencséje'' volt, mert szabad státusz híján bizonyíthatott a 2005 novemberében kitört párizsi zavargá-
sokkor-ennek nyomán született meg Pimasz úr. Azóta már volt pókermûsora, szerepelt a Mokkában, jelenleg
pedig a TV2 Aktív címû mûsorát vezeti.

KOVÁCS ÁRONNAL /ÁLL AZ ALKU/ IS BESZÉLGETHETTÜNK
Sokat megtudhattunk róla! Szereteti a spenótot. Magyar tanárként végzett.
Kedvencei Hobo és a Neoton Família. Ezek egyáltalán nem látszanak rajta.
Az elmúlt több mint tíz évben Áron mindenféle szórakoztató és show
mûsorban dolgozott, különféle tévéknél és rádióknál. Fogadásból mezte-
lenül salakmotorozott a Margit-szigeten. Kedvenc játéka a pisztollyal zom-
bikra lövöldözés és a scrabble. Kedvenc nyaralóhelye Thaiföld. Jelenleg az
Áll az alku címû vetélkedõt vezeti a TV2-n és hallható a Class FM-ben is.
Arra a kérdésre, hogy visszamenne-e tanítani, némi habozás után nemmel
válaszolt!

Õri Ádám - Vagner Jázon - Vigh Dorina / Fotó: Z.



"A zene az kell, mert körülölel, és nem veszünk majd el.." Valahol Európában8

ÉlménybeszámolóALABÁRDOS

A tavaszi szünetet az idén a szokásosnál is jobban vártam, ugyanis
Spanyolországban töltöttem egy hetet a családommal.

Már Húsvét elõtt útra keltünk. Autóval mentünk, kicsit több, mint 2000 kilo-
méterre, így az út elég fárasztó volt. 

A szállásunk Alcossebre nevû tengerparti üdülõvárosban volt, ami a "Costa del
Azahar", vagyis Narancsvirág-parton található. A citrusligetek ilyenkor tavasszal
mézédes illatot árasztanak.

Sokat kirándultunk, több várost is bejártunk. Legemlékezetesebb közülük
Valencia és Barcelona volt. Valencia Spanyolország legmodernebb városa. Az öt
modern épületegyüttesbõl álló komplexum lenyûgözõ volt. Közülük az egyik a
L'Oceanografic, Európa legnagyobb akváriuma. Ebbe be is mentünk, s két 70
méter hosszú csatornában körülöttünk úszkáltak a halak, cápák. Láttunk
pingvineket, fókákat, s egy delfinbemutatón is részt vehettünk.

Barcelonában nem gyõztük csodálni a sok híres épületet. Láttuk a híres építész,
Gaudi által tervezett "La Sagrada Familia"-t, s sétáltunk a Güell parkban. Én per-
sze Barcelona stadionra voltam kíváncsi, ide is ellátogattunk. A város panorámáját
egy libegõrõl is nézhettük. 

Jártunk még Morellán, ami 1250 méter magasan, egy sziklaszirten épült
település. Peniscolán egy XII. századi hatalmas várat csodál-
tunk. Mindenhonnan gyönyörû kilátás nyílt a tengerre.
Castellonban utaztam egy olyan automata busszal, amibõl egy
van a világon.

A tenger még sajnos hideg volt, de minket ez sem tartott vis-
sza, fürödtünk a 14 fokos vízben. Rengeteg kagylót, követ
gyûjtöttünk, vásároltunk néhány jellegzetes spanyol dolgot.
Narancsültetvények mellett sétálgattunk. 

Sajnos az egy hét hamar elrepült, így haza kellett indulnunk.
Élményekkel gazdagodva szerencsésen értünk Tapolcára. Hát
ez egy igazán emlékezetes tavaszi szünet volt!  

Magyar Gábor 3.z

Spanyolországi élményeim

Üdítõ nyári viccek
Mérkõzés után az edzõ így szól a
csatárhoz:
- Öregem, téged csak két dolog
akadályoz abban, hogy jó futbal-
lista legyél.
- Micsoda?
- A két lábad.

- Mit szólsz a beszélõ papagá-
jomhoz?
- Ez beszélõ? Reggel óta
figyellek benneteket, de
egy büdös szót sem
szólt!
- Persze, mert most ép-
pen haragban vagyunk.

- Jaj, komám, de köny-
nyen vagy öltözve!
Nem kevés ebben a
hidegben ennyi ruha?
- A ruha elég lenne,
csak a hideg túl sok
hozzá.

Amerikai közlegény a feletteséhez:
- Uram, meglepõdne, ha azt
mondanám, hogy egy híres
amerikai színésznõ vagyok?
- Meg Ryan! 

- Mi az, ugat, és focizik? 
- Labdarúgó EB.

- Piros, és árt a fogaknak, mi az? 
- Tégla!

- Hogy mutatja be a gnóm a
feleségét?- Gnõm.

- Miért sírsz, Pistike?
- Mert rossz fát tettem a tûzre, és
elvert apám.
- Mégis, miért?
- Vizes volt 

Varga Zalán - Puha Imre 4.a



"Aki mindenütt ott van, sehol sincs." Seneca 9

Riport ALABÁRDOS

Beszélgetés  Szabóné Takács Marika nénivel,
iskolánk egykori tanulójával

- Milyen emlékei vannak iskolánkról?
- 1974 és 1982 között jártam ide általános iskolába, amit akkor hivatalosan az I. Számú Általános Iskolának

hívtak. Elsõsorban a zenei élmények maradtak meg bennem, mivel zenei osztályba jártam. Akkor a zeneis osztá-
lyok voltak a "c"-sek. Rengeteg fellépésen vett részt iskolánk kórusa. Akkor Török Attiláné volt az énektanárom.
Érdekességként említem meg, hogy édesanyám is ebben az iskolában végzett, és gyermekeim is ide jártak ill.
járnak.

- Milyen tanuló volt általános iskolában?
- Kitûnõ tanuló voltam a nyolc itt eltöltött tanév alatt.
- Melyek voltak a kedvenc tantárgyai?
- Az ének tantárgy volt számomra az elsõ helyen. A matematika és a magyar is a kedvenc tantárgyaim közé

tartozott.
- Ki volt a kedvenc tanára?
- Alsóban Kissné Panni néni, a felsõ tagozaton Bús Jánosné Baba néni, és Török Attiláné Zsóka néni.
- Van háziállata?
- 1 kutya /golden retriever/ , úgy hívják, hogy Daisy, és van még 2 macskánk is. Õk sima kis házimacskák,

Ficsúr és Csíkos Tigris a nevük.
- Mi a kedvenc sportja?
- Túrázás a hegyekben, biciklizés minden mennyiségben. Gyerekkoromban mûvészi tornára is jártam.
- Mi a hobbija?
- Nagyon szeretek énekelni. A Tapolcai Kamarakórusnak vagyok az egyik tagja. A kézmûveskedés és

kertészkedés is a kedvenc hobbim közé tartozik.
- Mikor döntötte el, hogy védõnõ lesz?
- Eredetileg gyereksebész szerettem volna lenni. Laborban és gyógyszertárban is dolgoztam. Egy véletlen

folytán kerültem a védõnõi karra.
- Milyen jó és rossz tapasztalatai vannak a munkájában?
- Fõleg csak jó tapasztalataim vannak. Jó kapcsolatot tudok kialakítani a gyerekekkel és ez a kapcsolatteremtés

szempontjából nagyon pozitív dolog.
A negatív tapasztalatom inkább a gyerekek egymás közötti viselkedésével kapcsolatos.
- Mi a legnehezebb része a védõnõi munkának?
- Fõleg az, hogy rengeteg adminisztratív munkát kell végezni. Jelentéseket kell készíteni, amely a statisztikai

adatok alapját képezi.
- Mi a leggyakoribb egészségügyi probléma iskolánkban?
- A mozgásszervi elváltozások állnak az elsõ helyen. Ezeket a gyógytestneveléssel orvosoljuk. Ezen kívül

szemészeti  problémák is gyakran elõfor-
dulnak. A magas vérnyomás és az elhízás is
jelen van.

- Úgy hallottuk, hogy hamarosan nem
lesz velünk. Mi ennek az oka és ki látja
majd el Ön helyett a védõnõi feladatokat?

- A 4. gyermekem hamarosan meg fog
születni. Piszker Judit személyében  új
védõnõvel ismerkedhettek meg.

- Véleménye szerint, hogyan õrizhetjük
meg egészségünket hosszútávon?

- Az egészséges életmód - érezzük jól
magunkat a bõrünkben! Az egészséges
étkezés, a sport és mozgás fontosságát és a
pozitív gondolkodás szerepét emelném ki.

újságírók



"Ami a csúcspontra ér, máris zuhanhat a semmibe." Seneca10

RiportALABÁRDOS

- Mióta dolgozik védõnõ-
ként?
- 2 éve kezdtem el dolgozni
védõnõként. A Tapolcai
Általános Iskolán kívül a
Nagyboldogasszony Római
Katolikus Iskola, a Szász
Márton Iskola és a Tapolcai
Gimnázium tartozik az ellá-
tandó feladataim közé.

- Hol végezte el iskolai tanulmányait?
- A Kazinczy Ferenc Általános Iskola tanulója voltam,
majd a Széchenyi Szakképzõ elvégzése után a
Keszthelyi VSZK-ban folytattam tanulmányaimat. A
szombathelyi Egészségügyi Fõiskolán szereztem meg
a védõnõi diplomát.
- Milyen tanuló volt?
- Jó tanulmányi eredménnyel rendelkeztem.
- Minek a hatására döntötte el, hogy ezt a pályát
választja élethivatásául?
- Nagycsaládból származom és szeretem a gyerekeket.
A tanári pálya is szóba került a pályaválasztás során.
- Voltak diákcsínyei?
- Apróbb piszkálódásokat leszámítva a fiúkkal, de
komolyabb dolgom nem volt.
- Melyek voltak a kedvenc tantárgyai?
- Mivel inkább humán beállítottságú vagyok, így a
magyar, a történelem és az angol volt a kedvencem. A
matematika és a fizika nem tartozott a kedvelt tantár-
gyak sorába.
- Mi a hobbija?
- A sport különféle vállfajai.

- Van háziállata?
- Sajnos most nincs, de régebben, amikor családi
házban éltem, nagyon sok volt a környezetemben. 
- Melyik a kedvenc filmje?
- A romantikus filmeket kedvelem. Ilyen kedvenc
filmem a Ha eljön Joe Black
- Szokott sportolni?
- Heti rendszerességgel járok konditerembe, szeretek
sétálni, biciklizni. Régebben aktívan kézilabdáztam. 
- Vannak testvérei?
- 2 nõvérem van, egyikük 33 a másik 34 éves.
- Milyen zenét szeret?
- A sláger és a pop mûfajban találom meg a kedvenc
zenémet.
- Ki a kedvenc elõadója?
- Fõleg Madonna és Byoncé zenéjét kedvelem.
- Mit tart legfontosabb feladatának?
- Az egészséges életmódra való nevelését a fiatalok-
nak.
- Versenyekre is szokott gyerekeket felkészíteni?
- Igen, ilyen a csecsemõgondozási, az elsõsegély és a
fogászati versenyek.
- Hogyan kell élnünk, hogy egészségesek maradjunk?
- A táplálkozás nagyon fontos kihatással van
egészségünkre. Az vagy, amit megeszel.  Nem azért
élünk, hogy együnk, azért eszünk, hogy éljünk! A
sport elõnybe részesítése, a káros szenvedélyek
kerülése!
- Hol lehet Önt elérni, ha valakinek problémája van?
- piszkerj@freemail.hu írhattok nekem, de telefonon is
elérhettek, ha a tanáriban megkérdezitek. Minden hó-
nap elsõ csütörtök délelõttjén ott vagyok a Bárdosban.

Riport Piszker Judit védõnõvel

Megnyertük a Kistérségi Elsõsegélynyújtó Versenyt!
A Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézmény-

egységében 2010. április 19-én egészségügyi verseny
zajlott. A mi csapatunk a következõ tagokból állt: Rózsa
Rajmond, Kálmán Gábor, Vagner Jázon, Havasi Marcell
és Õri Ádám.

Szerintem nagyon jó és érdekes verseny volt. Az elsõ
feladat az volt, hogy egy kocsmai verekedés után három
ember megsérült és õket kellett ellát-
nunk. A második állomásnál egy mo-
toros- gyalogos karambol történt. Itt
már nehezebb dolgunk volt, de azért a
feladattal megbirkóztunk. A harmadik
állomáson egy autóbalesettel talál-
koztunk. Itt egy autóból kirepült sze-
mélyt kellett ellátnunk, egy agyrázkó-

dásos beteget, egy embert az autóból kellett kimenteni,
és egy lelkileg feldúlt áldozatot nyugtatgattunk.

A negyedik állomáson egy elképzelt szituációban az
illetõ a konnektorba nyúlt és megrázta az áram. Élet-
jeleket nem érzékeltünk, ezért újra kellett éleszteni. 

Következett az utolsó ötödik állomás, ahol egy teszt
volt a feladat. A Vöröskeresztrõl és az egészségügyrõl

kérdeztek. Ez is nagyon jól sikerült. 
Jöhetett a várva-várt pillanat, az

eredményhirdetés. Az izgalmas verse-
nyen mi végeztünk az elsõ helyen.
Ezzel a szép eredménnyel a megyei
döntõbe jutott csapatunk. 

Õri Ádám 8.z



"Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra!" - Halaszd a jövô hétre.
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ALABÁRDOS

EGY KIRÁNDULÁS TÖRTÉNETE
A világ gyönyörû. A képeken elém táruló látvány gyakran elgondo-

lkodtat, miképp alakulhatott ki ez a sok szépség. Gyakran nézek a
tévében állatokkal, természettel foglalkozó filmeket, mégis a legnagy-
obb élmények akkor érnek, amikor családommal, osztályommal egy-
egy kirándulás alkalmával személyesen kerülök kapcsolatba a bennün-
ket körülvevõ csodákkal. Ti tudjátok-e, hogy mennyi érdekes felfedezni
való akad a környékünkön?

A testvéremet és engem nem olyan régen egy fantasztikus kirándulás-
sal lepett meg édesanyánk. Ellátogattunk a Balatonederics határában található fokozottan védett Csodabogyós-
barlangba. Ez Magyarország hetedik legnagyobb barlangja, amely már majdnem 4 éve látogatható. Nevét egy
szúrós örökzöld cserjérõl kapta. Járatainak hossza 5200 m, de a barlangtúrák ennek csak a töredékeit érintik.
Járatai elsõsorban tektonikus mozgások (vagyis a földkéreg mozgása) során jöt-
tek létre, így túlnyomórészt hasadékfolyosók, termek és aknák jellemzik.
Kiválóan alkalmas a tanbarlang szerepre, azaz a barlangjárás, barlangkutatás
technikájának elsajátítására, valamint a tektonikus folyamatok és a különbözõ
képzõdmények, köztük számtalan cseppkõforma bemutatására. A járatok
szerteágazóak, vezetõ nélkül könnyen eltévedhetne az ember. A barlangtúrákon
csak szigorú szabályok betartása mellett lehet részt venni szakképzett vezetõ
irányítása mellett. A barlang bejárata gyalog egy kb. 40 perces sétával közelí-
thetõ meg a Pele-apó tanösvényen. Védõfelszerelés kötelezõ! Barlangászoverállt
és kobakot fejlámpával adnak, de gumicsizmát érdemes vinni. A barlangban
évszaktól függetlenül +9,5 Celsius fok a hõmérséklet, de ez egyáltalán nem tûnt
hidegnek, hiszen folyamatosan mozogtunk. 

A barlangjárás rögtön mászással kezdõdik egy létrán lefelé. Az a rész, ahová
gyerekeket is beengednek, létrákkal és kapaszkodókkal van felszerelve, de még így is izgalmakkal teli a
közlekedés. Minden teremnek neve és története is van. Ezeket a túra során végig lehet hallgatni. Mikor a
Függõkertbe értünk, azt hittük, hogy egy mesevilágba léptünk. A cseppkõképzõdmények pazar látványt nyújtot-
tak. A cseppkövekrõl is sokat megtudtunk. A cseppkõ a karszt-barlangokban elõforduló, csepegõ-szivárgó vízbõl
kivált, réteges szerkezetû kalcit módosulat. A kalcium-karbonátból (mészkõ anyagából) álló ásvány különlege-
sen kiváló, sokféle formában megjelenõ változata. Én tizenhárom fajtáról olvastam. Ezek közül mi láttunk szta-
laktitot (függõ cseppkövet), sztalagmitot (álló cseppkövet), szalma cseppkövet (üreges a belseje), zászló csepp-
követ, cseppkõ lefolyást, oszlop cseppkövet láttunk. A cseppkövek képzõdése nagyon lassú folyamat. Az ember
nagyságú képzõdmények akár évmilliók alatt nõhetnek meg, ezért letörésükkel felbecsülhetetlen kárt lehet
okozni. A függõkert egy része ezért le is van zárva a látogatók elõl. Érdekesség, hogy a cseppkõ puszta meg-
fogásával is meggátolhatjuk további növekedését, hiszen a kezünkrõl rákerülõ zsír megakadályozza a további
lerakodást.

A barlang környéke is említésre méltó. Közel nyolcvan védett és fokozottan védett növény található itt. Az
állatvilágon belül különösen a gerinctelen fauna gazdag, de a Csodabogyós-barlang kapcsán feltétlenül említést
érdemel a denevér is. A barlang ugyanis nagyszámú denevérpopuláció (kis patkósorrú denevér, korai denevér, a
fehértorkú denevér) nászhelye. Egy példányt nekünk is sikerült megcsodálnunk téli álma közben. Zavarni,
piszkálni nem szabad õket, hiszen ha felébrednek, hamar kimerülnek tartalékaik és elpusztulhatnak. Védelmük
érdekében a barlang bejáratát is úgy alakították ki, hogy a denevérek
akadálytalanul mozoghassanak.

Eddig is tudtam, hogy a természeti akadályok "legyõzése" komoly
dolog és hogy a vagányság nem ilyen helyre való, ez a kaland min-
denképpen megerõsített abban, hogy tiszteljem és becsüljem a sok mil-
lió év alatt kialakult képzõdményeket.

Eddigi kirándulásaim közül ez volt a legizgalmasabb. A bal térdem
beverésével és egy jólesõ fáradtsággal megúsztam. Hála és köszönet
azoknak, akik lehetõvé tették, hogy mi is láthattuk ezt a sok szépséget.

Gyarmati Sarolta 7.z



Látogatóban a tûzoltóknál - A nyár veszélyeiALABÁRDOS

"Az egészség a hiba felismerésével kezdôdik." Epikurosz12

A nyár veszélyei

A Tapolcai Tûzoltóság parancsnokhelyettesével Starcsevics Lajossal beszélgettünk

- Mikor döntötte el, hogy ezt a pályát fogja válasz-
tani élethivatásának?

- 14 éves koromban.
- Milyen iskolákat kell elvégezni ahhoz, hogy vala-

ki hivatásos tûzoltó lehessen?
- Szakmunkásképzõ és 4 hónapos tûzoltó iskola.
- Volt-e már nagyon veszélyes helyzetben munkája

során?
- 25 év alatt egy-két alkalommal már elõfordult velem.
- Milyen rangok vannak Önöknél?
- Ugyanazok a rangok, amik a rendõrségnél és a

katonaságnál.
- Milyen furcsa esethez hívták már ki önöket?
- Amikor macskát kellett leszedni a fáról.
- Milyen fizikai erõnléttel kell rendelkeznie egy

tûzoltónak?
- Minden évben erõnléti felmérés van és azon kell

megfelelni.
- Jól felszerelt a Tapolcai Tûzoltóság?
- Megítélésem szerint igen.
- Iskolánkban is évente megjelennek, akkor van a

tûzriadó próba. Mit vizsgálnak ezen alkalmakkor?
- A tûzoltók ilyenkor helyismeretet tartanak. Ellen-

õrzik a normaidõn belüli teremelhagyást.
- A tûzoltóságok között vannak versenyek?
- Igen, évente. 
- Milyen fontos tanácsokat adna a gyerekeknek,

hogy ne történjen veszélyhelyzet?
- Gyufa, öngyújtó játékból való használatát felejt-

sétek el!

A "nagy pihenések" és élményszerzések, azaz a nyári vakáció, családi szabadságok heteinek idõszaka következik.
A nyári pihenések idõszakát ugyanakkor minden évben beárnyékolják a nemkívánatos vízi balesetek, és köztük
sajnos a tragédiák, melyek kellõ odafigyeléssel és önfegyelemmel minden esetben elkerülhetõk lennének. A vízi
balesetek és a vízbe fulladások számának alakulásában az idõjárási körülmények jelentõs szerepet játszanak. Ezért
a fürdõzõknek - kifejezetten a meleg napokon - jobban kell ügyelniük magukra és közvetlen környezetük tagjaira,
mert a felhevült testtel történõ vízbe ugrás azonnali szívleálláshoz vezethet. Különösen igaz ez a mélyebb vizû bány-
atavak esetében, mert a nap ugyan átmelegítheti a víz felsõ rétegeit, de a mélyebb területek vize sokkal hidegebb
marad és a vízbe ugrás könnyen tragédiához vezethet. Kérjük, fogadjátok meg az alábbi jó tanácsokat! Csak kijelölt
fürdõhelyen fürödjetek, valamint ott, ahol a fürdés nem esik tiltó rendelkezés hatálya alá. A 6 éven aluli, továbbá az

úszni nem tudó gyermekek csak felnõtt kíséretében fürödhetnek a szabad
vizeken. Az úszni nem tudó gyermekeknek mindenképpen szükséges, de a
jól úszóknak is célszerû a mentõmellény, vagy mentõgallér használata. A
"legkisebbeket" folyamatosan tartsátok figyelemmel, mert elõfordulhat,
hogy kicsúsznak az úszógumiból.

A számotokra ismeretlen vízterületek esetében a szokásosnál is óvatosab-
bak legyetek, mert - különösen a folyamoknál és folyóknál - váratlan veszé-
lyhelyzetek adódhatnak (örvények, erõs sodrás, vízijármû közlekedése stb.).

Végezetül: közvetlen étkezés után, teli gyomorral, ill. gyógyszer hatása
alatt kerüljétek a vízben tartózkodást.

újságírók

További tûzvédelemmel kapcsolatos tanácsokat, tudni-
valókat az iskolaújság online oldalán találhattok.



"Ha lefelé zuhansz, próbáld elhibázni a földet..." - The Guide
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Fotó: László Zsolt



"Ha már jó nem lett, legyen nagy!" Microsoft filozófia
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Slágerlista - Május -

1.  Anaka - 
Erase

2. Justin Bieber, Sean Kingston
- Eenie Meenie

3. Ke$ha - 
Your Love Is My Drug  

4. Lil' Wayne - 
I'm Single

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

Kedves John
John Tyree (Channing Tatum) halkszavú, jóképû hivatásos katona az amerikai
különleges alakulatnál, aki eltávon van Dél-Carolinában magányos édesapjánál láto-
gatóba. Savannah Curtis (Amanda Seyfried) gyönyörû, idealista fõiskolás lány egy
jómódú családból, aki a tavaszi szünetét tölti otthon. Egy véletlen tengerparti
találkozásnak köszönhetõen halálosan egymásba szeretnek. Életük addigi legboldo-
gabb két hetét töltik együtt és a szerelmes boldogság, úgy tûnik, mindörökre eggyé
kovácsolja õket. Megtalálják egymásban, ami hiányzott az életükbõl, pedig nem is
tudtak róla. John elõtt azonban még egy év katonai szolgálat áll külhonban, ezért
megígérik egymásnak, hogy levelezni fognak és nem veszítik el egymást akármi is
lesz. Együtt kell rájönniük, hogy öröknek hitt szerelmük meddig tart. Aki szereti a
romantikus filmeket az nem fog csalódni! Irány a mozi! Szijártó Miklós 7.z

Filmajánló

Nyári színezõ kicsiknek

Hóbor Szabina 4.a



"Ha nem haragszik, minden ember okosabb." Euripidész

Sport ALABÁRDOS
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Labdarúgás
Megyei
II. kcs. Megyei diákolimpia   IV. hely        

Sági György  3.z
Starcsevics Bence  3.z
Sebõk Máté  3.z
Bognár Adrián  2.a

III. kcs. Megyei diákolimpia  III. hely   
Szabó Levente  5.z
Sásdi Roland   5.z
Horváth József  6.a
Kertész Zoltán  6.a
Sárdi Roland  6.a
Lamport Dániel 6.a
Deák Szabolcs 6.a

IV. kcs. Megyei diákolimpia  :I. hely    
Országos elõdöntõ IV: hely     
Szõts Máté  7.z
Szabó László  7.a
Szabó Csaba   7.a
Takács Alex   7.a
Farkas János   7.a

Atlétika 
II: kcs.  Leány csapat  megyei diákolimpia  IV. hely  

Somogyi Dóra   5.z
Rádóczi Petra   4.z
Horváth Eszter   4.z

Farkas Alexandra magasugrás egyéni megyei . I 

Megyei atlétika verseny
V. korcsoport lány csapat     
Megyei  3.hely :

Tomity Nóra   /Bárdos/
Haragos Katalin   /Bárdos/
Kázsmér Fanni   /Bárdos/
Vozár Lilla   /Kazinczy/
Sipos Kata   /Kazinczy/
Juhász Melitta   /Batsányi/

Egyéni eredmények:
Vozár Lilla 100 m síkfutás megyei 2. hely /Kazinczy/    
Tomity Nóra  300 m síkfutás megyei 3. hely /Bárdos/     
4 * 100 m-es váltó megyei 3. hely 

Tomity Nóra   /Bárdos/

Barabás Tímea   /Bárdos/
Haragos Katalin   /Bárdos/
Vozár Lilla   /Kazinczy/

Fodor Eszter súlylökés megyei 4. hely /Bárdos/  
Hársfalvi Júlia kislabdahajítás megyei 4. hely               

/Kazinczy/ 

Sporteredmények



Tanárnõ, hogy halad a fiam
az iskolában?
- Sajnos, nem túl jól. Nem is
figyel az órákon, csak bó-
biskol.
- Higgye el, kérem, csak a
tehetség szunnyad benne!

- Az én papám autószerelõ.
És a te papád mit csinál?
- Amit a mamám mond...

Pistike az anyjának:
- Mama, az iskolában azt

mondták, hogy állandóan
hazudok!
- De Pistike, te még nem is
jársz iskolába!

Az anyuka kérdezi a fiát:
- Jössz a játszótérre?
- Nem, segítek apunak a
leckémben.

Arisztid és Tasziló utaznak a
vonaton. Odaérnek egy kabin-
hoz, amiben csak egy öregem-
ber van. Bemennek. Arisztid

odaszól Taszilónak:
- Te, ez itt Szent István.
- Bolond vagy? Szent István
már ezer éve meghalt!
Ebben a pillanatban bejön

egy ember a kabinba.
- István! Ezer éve nem láttalak!
Arisztid megszólal:
- Na, ki a bolond???

Ságvári Zsófia 4.z

A Falu- és  Városvédõk  Országos  Szövetsége
(HUNGÁRIA NOSTRA) évek  óta  pályázatot  hirdet
általános  és  középiskolás  diákok  részére  4  témakörben
és  6  korcsoportban  „Fiatalok  az  épített  és  környezet
védelemért ” címmel.

Iskolánk tanulói minden  évben  igen  szép  ered-
ményeket  értek el. Idén  április  24-én  volt  az  ünnepélyes
díjkiosztó  a  Budavári  Palotában  a  Történeti
Múzeumban. Ráday  Mihály  a  Szövetség  elnöke  és  a
Duna  Televízió  elnöke  adta  át  a  díjakat.

A képzõmûvészeti  munkák  és  az  írott  dolgozatok
ebben  a  múzeumban  láthatók  és  olvashatók  május
hónapban.

A 2576  beérkezett  pályamunkákból  (határainkon innen
és  túlról)  22  tapolcai  tanuló  munkáját  láthatjuk.(54
munkát  küldtünk  be)

Köszönjük  a  felkészítõ  tanároknak  a  sok  segítséget  és
reméljük  az  elkövetkezõ  években  is  hasonló  ered-
ményekkel  büszkélkedhetünk.

Pócsi Kinga Vivien: Tapolcai Ált.
Isk. Bárdos L. Intézményegység 2.z
„Vízparti séta” Különdíj

Nagy Sándor: Tapolcai Ált. Isk.
Bárdos L. Intézményegység 2.z
„Barlangi barangolás vízen” Külön-
díj

II. Témakör  Mesélõ kövek
RAJZOK
Vigh Dorina: Tapolcai Ált. Isk.

Bárdos L. Intézményegység 4.z
Tanúhegyek Egyesület „A kiskirály-
lánynál” Különdíj

Somogyi Zsófia: Tapolcai Ált.
Isk. Bárdos L. Intézményegység 5.z
„Malomkerék” Különdíj

Páhi Ádám: Bárdos L. Intézmény-
egység, „Gabriella szálló”  8. o III.
helyezés

Makett:
Peresztegi Martin: Tapolcai Ált. Isk. Bárdos L.

Intézményegység  3.z  Tanúhegyek Egyesület „A régi kán-
torház Tapolcán” Különdíj

Írásbeli munkák:
Gyarmati Sarolta: Tapolcai Ált. Isk. Bárdos L.

Intézményegység  7.z
„A balatonedericsi
Csodabogyós barlang”
II. helyezés /Az újság-
ban olvashattok rész-
leteket a pályamun-
kájából!/

Horváth Daniella:
„Batsányiné Baumberg
Gabriella” Különdíj,
Tapolcai Ált.Isk. Bárdos L. Intézményegység 7.o, Tanúhe-
gyek Egyesület

Magyarosi Adél: „Séta a városban” Bárdos L. Ált. Iskola
Különdíj Vigh Dorina 4.z

Felelõs szerkesztõ: Zentai Csaba
Szerkesztõségi tagok: Hegyi Bíborka Luca, Vigh Dorina, Bodor
Tamás, Bruckner Anna, Szijártó Miklós, Kálmán Gábor, Kázsmér
Fanni, Vagner Jázon, Emõdi Nikolett, Ságvári Zsófia, Pál Milán,

Hóbor Szabina, Balázs Villõ, Puha Imre, Varga Zalán, Polgár Lejla,
Molnár Erik, Blahunka Flóra, Szabó Levente, Õri Ádám

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 bölcsességeket gyûjtötték az újságírók.

EredményekALABÁRDOS
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Észrevételeket, véleményeket, cikkeket, verseket a szer-
kesztõség címére emailben (alabardosujsag@citromail.hu)
várunk.
A helyes megfejtõk között ajándékokat sorsoltunk ki az
iskola Szülõi Munkaközössége, Nyirõ László üvegezõ-kép-
keretezõ mester, a La Pergola pizzéria és étterem,
valamint a Kölcsey Nyomda Kft. jóvoltából.
A nyertesek névsorát és a nyári rejtvényeket az iskola-
újság honlapján megtalálhatjátok (www.alabardos.eoldal.hu
és a www.iskolaujsag.mlap.hu címeken).

Fiatalok az épített és környezet védelméért pályázat nyertesei

Viccek


