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Bars Sári:

Tavaszköszöntõ
Csivitel a sok veréb:
Télúrfiból már elég!

Zord Február, tova fuss,
Jöjj el hamar, Március

Zsenge lánya, Napsugár!
Kicsi és nagy téged vár.
Arany hajad terítsd szét,
Zöldüljön ki minden rét.
Bontsál szirmot Hóvirág,
Hadd szépüljön a világ.

Fiúk, lányok táncba fognak,
Tavasz, tavasz lesz, már holnap!



A hóvirág fehér virágai az üde lombos erdõk alján kora tavasszal,
hóolvadáskor jelennek meg. A növénynek a föld felszíne alatt hagymá-
ja van, amelynek anyagaiból kezdetben táplálkozik. A virág mellett a
növény két levelet is visel, melyeknek több egyforma és egyirányba futó
erük van. Az ilyen levelet mellékeresnek hívják. 

A hóvirág zárvatermõ növény, mert magvait a többi zárvatermõhöz
hasonlóan zárt termõben alakítja ki. Virágainak takarólevelei nem
különülnek csésze- és sziromlevelekre, hanem egyformák. Az ilyen
virágtakaró alkotóit lepelleveleknek nevezzük. A tõkocsány egyvirágú,
a virágok bókolnak, a külsõ lepel 15-25 mm hosszú, a belsõ lepel sokkal
rövidebb, zöldes és a belsõ oldalon 1-1 sárga, félhold alakú folt található. Toktermése bogyószerû. A hóvirág
évelõ növény, mert hagymájából minden évben újra kihajt. Virágzása februártól áprilisig tart, leginkább üde és
nedves lomberdõkben található meg. A tavasz legelsõ virága. Hófehér színével a reményt és a tisztaságot
jelképezi. Az ifjú szerelmes kedvesének választhatja ajándékba. De inkább ne szedje le senki, és akkor továbbra
is minden tavasszal örvendhetünk az erdõkben ennek a kedves kis virágnak!

Polgár Lejla 7.z

Élj a határaidon belül, és ne akarj többet és nagyobbat! Trausch Liza
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Közérdekû - Tavasz

Ápr. 1. - Tavaszi szünet elõtti utolsó tanítási nap
Iskolai diáknap

Ápr. 7. - Tavaszi szünet utáni elsõ tanítási nap
Ápr. 12. - Költészet napja

Fogadóóra - alsó tagozat
III. Szülõi értekezlet - felsõ tagozat

Ápr. 16-18. - XIX. Éneklõ Ifjúság Szakmai 
Napok és Koncertek

Ápr. 26-30. - A magyar nyelv hete
Ápr. 26-28. - Papírgyûjtés
Április-május - Májusfaállítás

Máj. 3. 17 óra - Fogadóóra - felsõ tagozat
III. Szülõi értekezlet
- alsó tagozat 

Május - Tavaszi pünkösdi népszokás
Május - Napközis kalendáriumnap
Május 26. - Országos kompetenciamérés
Május 28. - Gyermeknap, DÖK napja,

májusfa kitáncolása
Tanítás nélküli munkanap

Május 28-29. - Székesfehérvári kórus
vendégszereplése Tapolcán

ALABÁRDOS rendezvénynaptár

E napon az a szokás, hogy az emberek tréfásan bolondot csinálnak a másikból.
A beugratottakat nálunk április bolondjának nevezik.
Ez a népszokás már régóta megszokott, bár eredete nem tisztázott.
Eredhet a bolondos áprilisi idõjárásból, de abból is, hogy a kelták idejében e napon tréfás
ünnepeket ültek, de abból is, hogy IX. Károly 1564-ben az újesztendõt, április 1-rõl január 1-re
tetette.
Régen pl. cédulákat is küldözgettek egymáshoz az emberek, majd azt mondták, hogy nem nekik
szól, s adtak egy másik címet, hogy vigye oda a cédulát az illetõ.
Ehhez a szokáshoz mondókák is tartoztak:
- "Csiribiri bakveréb, a bolondot küld elébb."
- "Áprilisnak bolondja, felmászott a toronyba, azt kérdezte hány óra, fél tizenkettõ, bolond mind
a kettõ."

Magyarországon kb. a XVII. század óta él ez a szokás. Eleinte csak a gyerekeket viccelték meg, pl. elküldték
õket a boltba egy-egy nem létezõ dologért, pl. esernyõmagért, trombitahúrért.
Majd a beugratottakat úgy csúfolták, hogy: "Április bolondja, május szamara." 

Pál Milán 5.a

Április 1. - a bolondozás napja

A tavasz hírnöke a hóvirág



A szükség nagy úr. Amire szükséged van a túléléshez, azt megtanulod szeretni. Jeaniene Frost 3

ALABÁRDOSHírek

A Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége február 27- én tartotta meg 
az iskola tornatermében a Szül�i Munkaközösségének Farsangi Bálját.

A rendezvényen megjelent 
közel kétszáz szül�t, 
hozzátartozót és vendéget 
Gál Attila, az 
intézményegység vezet�je 
köszöntötte, majd az iskola 
végz�seinek nyitótánca 

következett. A bécsi kering�t Fekete Lajos óraadó 
pedagógusa tanította be. A tanulók után az iskola 
pedagógusai adták el� erre az alkalomra megtanult 
mókás flamenco táncukat. 
A zenét az SMS együttes szolgáltatta és egészen hajnalig 
húzták a talpalávalót. Az este kellemes meglepetése volt, hogy az osztálytársainkból  létrehozott 
alkalmi formáció is fellépett / Havasi Marcell, Kázsmér Fanni, Kárpáti Réka, Vigánti Dóra, Jánka 
Roberta/, akik az Aqua együttes egykori slágerére- a Barbie Girl cím� számra mutattak be 
produkciójukat.
További képeket a www.alabardos.eoldal.hu oldalon találhattok!A nyitótáncról készített videót is itt nézhetitek 
meg!

Hoffmann Fanni - Ságvári Dalma 8.z 

N�napi megemlékezés iskolánkban 
Mindenki számára ismer�s dátum a 
március 8. Ezen a napon  sok országban 
a f�szerep a hölgyeké. A nemzetközi 
n�nap immár egy évszázada ösztönzi 
megemlékezésre a férfiakat. A n�nap a 
mai virágos, kedvesked�s 
megemlékezéssel szemben 
munkásmozgalmi eredet�, harcos, a n�k 

egyenjogúságával kapcsolatos demonstratív nap volt. A nemzetközi n�nap az egyszer�, de mégis 
történelmet alakító n�k napja, ami azt a küzdelmet eleveníti fel, melyet a n�k évszázadokon át vívtak 
azért, hogy a társadalomban egyenl� jogokkal és lehet�ségekkel élhessenek. A nemzetközi n�nap 
alkalmából ünnepi m�sorral kedveskedtek a 8. z osztályos fiú tanulók iskolánk  lány tanulóinak. 
Csengetty�kkel és énekszóval mentek osztályról-osztályra, aminek nagyon örültek. Köszönet Bodor 
Tamásné Kati néninek, aki segített nekünk a dalok megtanulásában. 

Molnár Erik 8.z 

Mátyás király meg az ördög 
2010. február 21-én a budapesti Pitypang Színpad m�vészeinek 
el�adásában a Mátyás király és az ördög cím� darabot tekinthettük meg a 
Tamási Áron M�vel�dési Központban. Ez a történet Mátyásról, az 
igazságos királyról szól, akit az ördög be akar csapni.  
A Boszorkány is ezt tervelte ki, megmérgezi Beatrixot, Mátyás feleségét, 
hogy � legyen a királyné. Az ördög terve ez volt: 

- Álcázom magam, én leszek Burkus király és csellel elnyerem Mátyás országának a felét. De a terv 
nem sikerült, se a boszorkánynak se az ördögnek. A juhász rájött a cselre és a két csalót tömlöcbe 
zárta. Szerintem ez a darab nagyon szép volt, mert humoros és szórakoztató m�sort adtak el� nekünk. 
Nagy élvezettel figyelték a gyerekek a darabot és hatalmas tapssal jutalmazták a színészek játékát. 

Ságvári Zsófia 4.z 



HírekALABÁRDOS

Lehet, hogy máshol jó, de mi, akár tetszik, akár nem, itt vagyunk. Robert Merle4

Szép siker a Zrínyi Ilona matematika tanulmányi 
versenyen 
Iskolánk tanulói remekül szerepeltek ezen a megyei 
megmérettetésen. A 4. évfolyamos tanulók között 3. helyezést ért 
el  Bruckner Anna. Az 5. évfolyam versenyén Gróf Laura a 2. 
helyet szerezte meg. A 6. évfolyamosok vetélkedésében 12. 
helyezést ért el Vincze Gy�z�, míg a 7. osztályosok között 
Horváth Daniella a 15. helyen végzett. 

Bruckner Anna 4.z 

Polgár�rség, valamint rendvédelmi szervek történelme és egy 
kis hadtörténet c. kiállítást néztük meg a Tamási Áron 
M�vel�dési Központban
Egy nagyon érdekes dokumentum-kiállítást tekintettünk meg az 
osztályommal, mely elénk tárta a polgár�rség és a rendvédelmi szervek 
történetét. 
Egy olyan kor eseményeir�l kaphattunk információt, amelyeket eddigi 
tanulmányaink során nem igazán ismerhettünk meg. A kiállításon 
fegyvereket, archív fotókat, korabeli dokumentumokat és 
propagandaanyagokat tekinthettünk meg. A hatalmas gy�jtemény 
látványa gazdag ismeretanyagot közvetített felénk.                                     Bicsérdi Ákos 4.a tanuló rajza

Takács Friderika - Smidhoffer Eszter 7.a

Március 15-re emlékeztünk 

Március 12-én a Batsányi Tagintézmény diákjainak el�adásában újra átélhettük az 1848-as forradalom 
mámorító perceit. Mint minden évben, most is megelevenedett a márciusi ifjak bátorsága és 
hazaszeretete. Pet�fi Sándor házasságától egészen a haláláig ismerhettük meg a nagy magyar költ�
életét. Nekünk nagyon tetszett a m�sor. Egy ilyen megemlékezés mindig figyelmezteti az embert, 
hogy viselje büszkén és tisztelettel a kokárdát, a forradalom jelképét.  
Az els� képen Szabó Nikolett 4.a rajzát láthatjátok a m�sorról. 

Papp Szabina – Blahunka Flóra – Szabó Levente 5.z 

Játékos Balaton kiállítás 

Ezen az interaktív, ismeretterjeszt� tárlaton játékos formában 
ismerkedhettünk meg a magyar tenger természeti értékeivel. 26 
különböz� játék volt, amelyeken a földrajzi ismereteinket, 
ügyességünket tehettük próbára. A Balaton és környéke egyik 
legnagyobb nemzeti kincsünk, aminek múltját és jelenét iskolánk 
tanulói még jobban megismerhették ezen kiállítás segítségével. 
Külön érdekessége volt az a tabló, ami az irodalmi m�veltségünket 
gazdagította az ismeretanyagával. Képen az érdekl�d� tanulóink egy 
csoportja látható az irodalmi tablót szemlélve. 

  Dallos Réka 6.a 



A szó nem veréb, ha elröpült, többé nem lehet megfogni. Anton Pavlovics Csehov 5

ALABÁRDOSZene

Nemzeti Énekkar "Híres operakórusok" 

Az ifjúsági hangversenybérlet márciusi el�adását tekintettük 
meg a Tamási Áron M�vel�dési Központban. Érdekesnek 
ígérkez� m�sor várt ránk.  
A világhír� énekkar vezet�je Antal Mátyás, aki 1990-óta tölti 
be a karigazgatói posztot. El�adásuk a XVIII-XIX. század 
opera irodalom szemelvényeib�l készült. 
Az énekkar népszer�ségére jellemz�, hogy az elmúlt évben adtak koncertet a 

Kanári-szigeteken, de megfordultak már Japántól Törökországon át Izraelig a világ számos pontján. 
A követez� operákból kaptunk „ízelít�t”:
Mozart: Szöktetés a szerájból - Janicsárok kara 
Gounod: Faust - Katonakórus 
Verdi: Trubadur - Katonakórus 
Csajkovszkij: Anyegin - Málnaszed� lányok 
kórusa 

Erkel: Hunyadi László - Meghalt a cselszöv�… 
Bánk bán - Csárdás 
Verdi: Trubadur - Cigánykórus 
Nabucco - Szabadságkórus 

A koncert végén a közönség hatalmas tapssal jutalmazta az énekkart. Így tehát 
egyértelm� volt a megelégedettség a közönség részér�l. Elismerést vívott ki a kórus hihetetlenül szép 
hangformálása, és mindaz a profizmus, amellyel a Nemzeti Énekkar megkomponálta el�adását. Bizják 
Dóra végig nagyszer�en kísérte zongorán a kórust, helyettesítve a szimfónikus zenekart. 
Azt hiszem, nyugodtan kijelenthetem, hogy aki megjelent ezen az el�adáson, az egészen biztosan 
elégedetten is távozott a Tamási Áron M�vel�dési Központból. 
Híres alkotók remekm�veib�l hangzottak el részletek, nagyszer� élménnyel lettünk gazdagabbak. 

Papp Szabina   és   Blahunka Flóra 5.z
Képek a március 23 – 24.–én megrendezett alsós iskolai szavalóversenyr�l

1 – 2. osztály díjazottjai                                                               A zs�ri 

3 - 4.osztály díjazottjai                                                 

További képeket az iskolaújság honlapján találhattok / www.alabardos.eoldal.hu



Aki szerecsenek közt él, szerecsenül üvöltsön. Mihail Bulgakov

InterjúkALABÁRDOS

6

Interjú Albert Györgyné Marika 
nénivel, iskolánk gazdasági 
ügyintéz�jével 

 - Miért ezt a 
munkát 
választotta? 
- Azért, mert 
szeretek 
emberekkel 
foglalkozni. 

- Melyik iskola és tanár volt a kedvence?  
- A Bárdos Lajos iskola volt a kedvencem és 
Szalay Imréné volt a kedvenc tanárn�m. 
- Gyermekkorában milyen foglalkozásról 
álmodott? 
- Gyerekekkel szerettem volna foglalkozni. 
- Mit gondol err�l az iskoláról? 
- Szépen fel lett újítva az iskola és udvariasak, 
tisztelettudóak a diákok. 

- Mennyi ideje foglalkozik ilyen jelleg� a 
munkával? 
- 1971 óta dolgozom. 
- Szereti a gyerekeket? 
- Igen. Nagyon kedvelem �ket. 
- Melyik iskolában végezte tanulmányait? 
- Pápán a Kilián általános iskolában. 
- Milyen viszonyban van a kollégáival? 
- Megpróbáltam beilleszkedni és úgy érzem el 
is fogadtak. 
- Gyermekkorában volt-e valamib�l 
kiemelked�? 
- Igen, a zenéb�l és az énekb�l. 
- Milyen élményei maradtak meg az iskoláról? 
- Sok szép élményem van, jó szívvel gondolok 
vissza  az eltöltött évekre. Szorgalmas voltam 
és szerettem iskolába járni. 

Bruckner Anna és Ságvári Zsófia 
4.z

Gyors interjú 

Mivel  nagyon  szeretünk enni,  ezért  választásunk  az 
iskola  egyik szakács nénijére  esett. /Beke Istvánné Kati 
néni/ 
- Szereti a gyerekeket? 
- Igen mert nekem is vannak gyermekeim és 
szeretek velük együtt lenni. 
- Mi a hobbija?  
- Szeretek kirándulni, sétálni és a biciklizés is 
örömömre szolgál. 
- Mi a véleménye az iskoláról? 
- Nagyon jó ez az iskola.  
- Mi a kedvenc étele? 
- Gombócos káposzta, de a gulyásleves is a 
kedvenceim közé tartozik. 
- Hol, s mint készítik a remek ételeket nekünk 
nap mint nap? 
- A Stadion utcai konyhában készítik, 
villanyt�zhelyen és üstben f�zik az ételeket. 
- Milyen titkos fegyvereik vannak az étel 
elkészítésében? 
- A f�szerek megfelel� hozzáadása a titkok 
forrása. 
- Mi a kedvenc állata? 
- A kutya a kedvencem, de a macskát is 
szeretem. 
- Szereti a munkáját? 
- Igen, nagyon szeretem azt amit csinálok. 
- Mi a véleménye a gyerekek viselkedésér�l? 
- Id�nként lehetnének egy kicsit csendesebbek 
az étkez�ben. 

- Szereti az iskolát? 
- Igen, szeretem, mert jó hangulatú, és egyben 
jó étvágyú gyerekek jönnek enni. 
- Nehéz összeállítani a menüt? 
- Mivel minden gyereknek más az ízlése így 
nehéz eltalálni, hogy mindenki elégedett 
legyen vele. 
- Elégedettek a munkájukkal? 
- Sok pozitív visszajelzést kapunk.. 
- Milyen a viszonya a munkatársaival? 
- Már régóta együtt vagyunk és ismerjük 
egymást. Kiválóan tudunk együtt dolgozni 
- Szeret itt dolgozni? 
- Igen nagyon szeretem ezt a munkát. 
- Üzenne valamit a gyerekeknek? 
- Igen. Minden gyerek rendesen egye meg az 
ebédjét, mert mindenkinek szüksége van a 
rendszeres étkezésre. Legyen az gyerek vagy 
feln�tt. 

A „faggatók”: Vigh Dorina, Szalay Erik, 
Pupos Lili és Horváth  Eszter 



A részletek fontosságát nem lehet eltúlozni! Sherlock Holmes c. film 7

Ásványkiállítás - Kifestõ ALABÁRDOS

Ásványkiállítás iskolánkban 
A kiállítás f� szervez�jével, B�sze Imrével beszélgettünk.  
- Mióta foglalkozik ásványok gy�jtésével?  
- Körülbelül a 80-as 90-es évek óta. 
- Miért éppen ezt a hobbit választotta? 
- Kiskoromban is már nagyon érdekeltek a k�zetek. Az egyetemen 
a földrajz szakot végeztem el. 
- Honnan szerzi be a köveket? 
- Néhányat én gy�jtök, de amit csak más földrészeken lehet 
beszerezni, azt megvásárolom, vagy elcserélem olyanra, amilyen itt 

Magyarországon található. 
- Sok tudás kell ehhez a munkához? 
- Tanulni kell földrajzot, geológiát, biológiát és még 
sok minden mást is. 
- Sokat lehet keresni ezzel a foglakozással? 
- Nem keresek nagyon sokat, de meg tudok bel�le élni. 
- Milyen nyári táborokat szerveznek? 
- A táborokban elmegyünk k�zeteket keresni a 
hegyekbe, és tanulnak a gyerekek különböz�
�smaradványokról is. 
- Gondolt már arra, hogy kimegy külföldre dolgozni? 
- Gondoltam már rá, de nem szeretnék kimenni, mert 
nagyon hiányozna nekem Magyarország és a Dunántúli-középhegység k�zetei is. 
- Mit tanácsol azoknak a diákoknak, akik az ön nyomdokaiba szeretnének lépni? 
- Tanuljanak sokat, érdekelje �ket a földrajz és a biológia. Tudjanak 1-2 idegen nyelvet is, mert lehet, 
hogy alkalmuk nyílik arra, hogy külföldre is ellátogathatnak. De a legfontosabb az, hogy élvezzék 
munkájukat, mert akkor biztos, hogy sikereket érnek el.  
További képek a www.alabardos.eoldal.hu

Gróf Laura - Szabó Levente Botond 5.z 

Húsvéti színez� alsósoknak 

Gy�jtötte: Hóbor  Szabina  4.a 



Röptérõl ismerszik meg a madár. Borisz Leonyidovics Paszternak8

RiportALABÁRDOS
Riport Szencz Lívia fest�m�vésszel, iskolánk egykori tanulójával  

„A fény elvarázsolt világával mindent el lehet mondani. Fény-, és színtörések 
ábrázolásában megjelenik a világ, ami körülvesz minket. Az egészb�l a 
pillanatok érdekelnek, e törékeny tünékenységb�l mozaikként épül fel a 
mindenség. A festmény egyik oldalán állok én, mint alkotó, a másikon pedig 
a befogadó néz� – kett�nk között közvetít a kép – rábízom mit vált ki bel�le. 
A világot megváltani nem tudom, de vándorló „fénykövetként” hozzáadni 
viszont akarok.” - fogalmazza meg ars poeticaját a m�vészn�, aki 1981-ben 
született Tapolcán, m�vészeti tanulmányait pedig Pécsett végezte.
- Milyen emlékei vannak a Bárdos Iskoláról? 
- Számos élmény köt a Bárdoshoz. Legintenzívebb emlékeim a rajzórák, ének és 

a zene, textilszakkör valamint néptánc világából elevenednek fel. 
Máig és a jöv�ben is meghatározó szerepet játszanak mindennapjaimban. 
- Ki volt az osztályf�nöke és mit tanított önnek? 
 Az osztályf�nököm Török Attiláné volt és ének – zenét oktatott. 
- Milyen hangszeren tanult? 
- El�ször heged�n játszottam, majd klarinéton. Mindkét hangszer formavilága és hangzása közel áll 
szívemhez. 
- Mikor került kapcsolatba a festészettel? 
- A festészettel konkrétan a pécsi M�vészeti Gimnáziumban kerültem kapcsolatba, igaz már el�tte is 
festettem. Megkapónak éreztem a sötétb�l kontrasztos fényhatással vagy merész színekkel el�t�n�
alakokat, tárgyakat, természeti formákat. Különösen rabul ejtett pl. Delacroix: Villámlástól megriadt 
ló, Vermeer: Leány gyöngy fülbevalóval, Leonardo: Hermelines n� c. festmények. Utóbbi alkotást 
volt szerencsém nemrégiben eredetiben is látni a Szépm�vészeti Múzeumban. Nagy élményt adott 
gyermekkorom misztikumokkal körbelengett alkotása. 
- Milyen iskolákat végzett? 
- M�vészeti tanulmányaimat Pécsett végeztem, valamint m�vésztelepek rendszeres résztvev�jeként 
(pl. cserszegtomaji nemzetközi Szabad M�vészet Alkotótábor melynek jelenleg már kuratóriumi tagja 
vagyok, nemzetközi Vonyarcvashegyi M�vésztelep, Taverna Nemzetközi M�vésztelep) 
megismerhettem sok nemzeti és ebb�l adódóan más nemzet   alkotói és lelki sokszín�ségét. 
- Már az általános iskolában is kiemelked� volt rajz tantárgyból? 
 - Hogy kiemelked�nek számítottam e rajz tantárgyból ezt inkább küls� szemlél�re és emlékezetre 
bíznám. Én a bels� késztetést éreztem, hogy ecsetet – ceruzást vegyek kezembe. 
- Hogyan lesz valakib�l fest�m�vész? 
  - Azt nem lehet megmondani, nem tudni mi okozza az emberben a bels� késztetést. Az hogy m�vész, 
én végképp nem tudom eldönteni. Nagyon jól esik, amikor egy kiállítás után azt mondják 
fest�m�vész, de ezt majd a jöv� dönti el. Mert fest�m�vész Sándorfi, Csernus, Kokas és én is az 
vagyok…? Remélem. A festészet nem megtanulható szakma, mert ha csak megtanulható szakma 
volna, akkor nem lenne m�vészet. A festészet az önmagában egy magányos m�faj, magányos munka. 
A festészetben nincsenek munkatársak, a festészetben van az alkotó a vászon meg a festék. És az agy 
meg a színek viaskodásából alakul ki valami. Megalkotója számára biztos, hogy fontos és nagy m�. És 
ez lényeges. És még az, hogy pár emberben valami gondolatiságot, érzelmet elindítson, akkor elértem 
a célom. A többi már szerencse dolga, hogy olyan helyre kerüljön, ahol híressé - nem hírhedtté - is 
válhat. 
- Van fest� példaképe? 
- Fest� példaképemnek négy magyar fest�m�vészt említenék: Mednyánszky László, Csernus Tibor, 
Kokas Ignác, Sándorfi István. 
- Van ideje zenét hallgatni? Ki a kedvenc el�adója ill. együttese? 
 - Igen, s�t nálam az alkotás velejárója, hogy zenét hallgatok. Magasabb lelki síkokra juttatnak. 
Kedvenc el�adóim közé tartozik: Zagar, Enigma, Santa Diver, Natacha Atlas. 
- Hol volt már kiállítása? 
 - Önálló kiállítások: Keszthely, Zalaegerszeg, Hévíz, Tapolca, Budapest, valamint Ausztria. 
Csoportos kiállítások: Budapest, Székesfehérvár, Kaposvár, Tatabánya, Szolnok, Vonyarcvashegy, 
valamint Románia, Szerbia, Svédország, Szlovákia. 
- Milyen témájú képeket szokott festeni? 
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 - A jelenlegi keszthelyi Balatoni Múzeumban nyílt kiállításom és általánosan festészetem f� témája a 
fény. Világával mindent ki lehet fejezni, körülvesz bennünket minden pillanatban. 
- Mikor és hol volt az els� kiállítása? 
 - Az els� önálló kiállításom Tapolcán a Járdányi Pál Zeneiskolában 2001- ben nyílt meg. 
- Mik a tervei a jöv�re? 
 - Festészetem fejlesztése, hogy ha már egyszer erre a pályára vittek ösztöneim sok választásom nincs, 
festészetemben kell mind igényesebb, emberek számára mind több mondanivalót adó munkákat 
készíteni. 
- Szabadidejében mit szokott csinálni?
-  Szabadid�mben barlangászom, fotózok, íjászkodom. Barlangkutató csoportunkkal (Labirint Karszt- 
és Barlangkutató Sport Egyesület) folyamatosan végzünk feltárásokat a Keszthelyi- hegység karsztos 
területein, valamint egyik f� kutatott barlangunk a 
cserszegtomaji Kútbarlang, e barlang 3320 m összhosszúságú és 
egy 52 m mély kút vezet le a barlang bejáratához. További 
kutatott barlangjainkban fedeztünk már fel jelent�s �slénytani és 
régészeti leleteket is. Hatalmas élmény egy barlangász számára 
ember által még be nem járt ismeretlen barlangba – 
barlangszakaszba bejutni.  
- Mit üzen az iskola diákjainak? 
- Tanuljatok, s találjátok meg önmagatokat. Legyetek nyitottak, 
és ismerjetek meg minél többet és abból tudjatok dönteni, hogy 
mit akartok önmagatokkal a világ javára fordítani. Lehet hogy 
most magasztos szavaknak t�nnek ezek a dolgok, de rájöttök 
hogy milyen egyszer� mondatok és milyen nehéz rá választ találni. 
Kiállítások 

Egyéni
2001 Tapolca, Járdányi Pál Zeneiskola  
2001 Tapolca, M�vel�dési Központ  
2003 Hévíz, Fontana Filmszínház kiállítóterme  
2003 Keszthely, Csokonai Vitéz Mihály ÁMK  
2003 Zalaegerszeg, Móricz Zsigmond Galéria  
2004 Zalaegerszeg, Móricz Zsigmond Galéria  
2005 Budapest, Kaméleon Galéria  
2006 Zalaegerszeg, Móricz Zsigmond Galéria  
2006 Rezi, Hévíz  
2007 Keszthely  
2008 Ausztria – Unterwart 

Csoportos
Budapest, Székesfehérvár, Kaposvár, Hévíz, 
Tatabánya, Szolnok, Celldömölk, 
Vonyarcvashegy, Keszthely, 
Hódmez�vásárhely  
Erdély - Homoród  
Svédország – Göteborg 
Alkotótáborok
2000, 2004 – 2009 Vonyarcvashegy, 
Nemzetközi Alkotótábor  
2001 Munkács, Ukrajna  
1998- 2009 Cserszegtomaj, Nemzetközi 
Szabad M�vészet Alkotótábor 
Illusztrációk
1998 Bakony- Balaton Kalendárium  
1999 Herbert Zinkl (osztrák költ�): Es�ének c. 
verseskötet  
1999 Írók, m�fordítók III. nemzetközi 
találkozója (Budapest- Balatonboglár- 
Keszthely- Badacsony- Balatonfüred)  
2000 N. Horváth- Hangodi- Szántó Tapolca 
"Útikalauz a vulkánok völgyébe" fotók  
2000 Németh István Péter (költ�, m�fordító): 
Koldus és királyfi  
2002 Németh István Péter: Janus- irka  
2003 Németh István Péter: Klasszikus irka  
2009 Takács Gerg� Az els� c. verseskötet  
Pont Most c. hetilap  



Mind közül a legnagyobb erény a hallgatás. Tom Clancy10

Farsangi visszatekintõALABÁRDOS

Farsangi visszatekint� 
Jelmezes felvonulók a fels�sök farsangi mulatságán

5.a Hófehérke és a 18 törpe 

5.z 101 kiskutya 

6.a Cowboyok 

6.z Jampecok 

7.z Olimpikonok 

8.z Az elmúlt 8 év farsangjai 

További képek a www.alabardos.eoldal.hu
oldalon találhatók 

Bodor Tamás 6.z 



A legjobb orvosok: dr. Elégedettség, dr. Higgadtság és dr. Jókedély. C.H. Spurgeon

Akikre büszkék vagyunk
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

Gróf Laura,
Gyarmati Vince,
Somogyi Zsófia,
Szabó Levente

Név

Bolyai
csapatverseny

matematika

Verseny Felkészítõ

Krachun Éva5.z

Osztály

4.

megyei országos

Bruckner Máté,
Hatvani Rebeka,

Sásdi Árpád,
Vincze Gyõzõ

Bolyai
csapatverseny

matematika
Keszler József6.z 3.

Burszán Botond,
Majer Tamás,
Nagy Noémi,

Ságvári Dalma

Bolyai
csapatverseny

matematika

Gyarmati
Zoltánné

8.z 4.

Almási Zsombor,
Bruckner Anna,
Emõdi Nikolett,

Tóth András

Bolyai
csapatverseny

matematika

Eichingerné
Sümegi Anna

4.z 1.

Csatári Nikolett,
Gróf Laura,

Minorics Máté,
Somogyi Zsófia

Bolyai
csapatverseny

magyar
Deli Lászlóné5.z 1.

Barcza Boglárka,
Vadászi Viktor

Horváth Eszter 

Petró Lajos

JSP Krachun Éva

2.z

4.z

5.z

1.

Emõdi Nikolett Sudoku
Eichingerné

Sümegi Anna
4.z 2.

Gróf Laura
Arany János
anyanyelvi

verseny
Deli Lászlóné5.z 2.

Nagy Noémi
Varga Tamás
matematika

Gyarmati
Zoltánné

8.z 1.

Vagner Jázon
Newton Kupa

informatika
verseny

Gál Attila8.z 2.
(regionális)

Helyezés
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Amikor ülsz ülj; amikor állsz állj; bármit csinálsz, ne inogj. Dan Millman12

Mint minden ünnepnek, a Húsvétnak is megvannak a saját jelképei, amelyeket id�tlen 
id�k óta meg�riztünk és nemzedékr�l nemzedékre továbbítottunk.

A barkaág:
Egyes hiedelmek szerint a szentelt barka az 
állattartásban jósló, varázsló, és rontáseltávolító 
er�vel bírt. Emellett a földm�velést is el�segítette, 
hisz a kert földjébe t�zve el�zte a férgeket.
A tojás:
Mint tudjuk, a tojás a locsolás jutalmaként van jelen. Már a honfoglalás 
el�tti avar sírokban is találtak karcolt díszítés� tojásokat. A keresztény 

vallás számára Jézus feltámadását jelképezi. 
Másrészt a tojás az élet újjászületésének, a termékenység leg�sibb jelképe. A tojás apró volta ellenére 
képes a világegyetem nagyságát és az élettelenb�l az él�be való átmenet rejtélyét jelképezni. 
A nyúl
Mivel éjjeli állat, a Holddal is kapcsolatba hozható, mely a termékenység szimbóluma. A számos 
történetbe ágyazott nyúl megjelenése valójában német közvetítéssel 
került át hozzánk is. Egyesek szerint az is meglehet, hogy tévedésr�l 
lenne szó, mivel régebben egyes német területeken Húsvétkor szokás 
volt tojásokkal ellátott gyöngytyúkot ajándékozni. A gyöngytyúk német 
neve Haselhuhn, számos rövidítésben, csak Hasel. A félreértés és ezáltal 
a nyuszi húsvéti jelképként való elterjedése, a két név hasonlóságából eredhet, mivel németül a nyúl 
neve Hase. Gál Trisztán 5.a 

Néhány érdekesség a tojásról 

Tudtad? A tojásban gyakorlatilag minden szükséges vitamin megtalálható: 
D-, A-, C-, E-, B-vitamin, folsav és pantoténsav. 
Tudtad? Az egészséges tojás súlya 50-65 gramm. A súly 10 százalékát a 
tojáshéj teszi ki, 60 százalékát a tojásfehérje, a maradék 30 százalékát pedig a 
tojássárgája adja.  
Tudtad? A tojáson található európai uniós jelzések els� arab számjegye a 
tojást tojó tyúkok tartási módjára vonatkozik. A 0-s jelzés a biotojást jelzi, az 

1-es a szabadtartásos tyúkok tojásait, a 2-es az istállózott tyúktojásra vonatkozik, ha pedig 3-ast látsz, 
a tojást tojó tyúkok bizony kis ketrecekben élnek.  
Tudtad? A tojás ásványi anyagokban is nagyon gazdag: foszfor, vas, cink, kalcium, kálium, nátrium, 
szelén és magnézium van benne.  
Tudtad? A tojás frissességét egy kis víz és só segítségével könnyen megállapíthatod. Fél liter vízhez 
keverj 6 dkg sót, várd meg, amíg feloldódik, majd tedd bele a tojást. Ha lent marad az alján, egészen 
friss tojással van dolgod, ha a teteje felfelé áll, akkor 4–7 napos, ha pedig teljesen feljön a víz 
felszínére, több mint kéthetes. A f�tt tojás sárgájának felszíne akkor zöldül meg, ha a tojás már 
legalább egyhetes.

A hímes tojás készítése 

Ugye ti  is  várjátok  a  húsvétot? Azt is tudjátok, hogy ilyenkor tojást  szoktak  
festeni? Na, én  most  nektek  a  hímes  tojás  készítését írom  le. 
1.  lépés: 
Veszünk  a  boltban  festékport  és  viaszt. A  viaszt  belerakjuk  forró  vízbe  
és  felolvasztjuk. Kiveszünk  a  h�t�b�l  pár  darab  tojást. Kilyukasztjuk  a  
tojásnak  az  alját  és  a  tetejét,  majd  kifújjuk  bel�le  a  belsejét. 
2. lépés: 
A  festékport beleöntjük  egy  bef�ttes  üvegbe, amiben  meleg víz  van  és  megvárjuk,  míg  felolvad  
a  por. 
El�vesszük  a  tojásokat  és  a  viaszt. A  viasszal mintákat  rajzolunk rájuk. Ha  megszáradt,  befestjük  
a  kedvünkre  való  színnel. Hagyjuk  megszáradni és kész  is  van  a  hímes tojás. 
További a húsvéti cikkek a www.alabardos.eoldal.hu Pupos  Lili  4.z 



A tapasztalat nehéz tanár, mivel elõször jön a teszt, és csak utána a lecke. Vermon Law

Továbbtanulás
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A 8. osztályosokat kérdeztük a továbbtanulási terveikkel kapcsolatosan 
1. Hol szeretnél tovább 

tanulni? 
2. Mért tetszik az az 

iskola? 
3. Mi leszel ha nagy 

leszel? 

- Keringer Krisztián 
1. A Széchenyi István Szakképz� Iskolában  
2. Mert helyben van. 
3. Mesterszakács. 
- Kertész Ramóna 
1. A Batsányi János Gimnáziumba szeretnék 
menni. 
2. Mert hasonlít a mi iskolánkhoz. 
3. Tanítón� szeretnék lenni, f�leg a kisebb 
diákokkal foglalkoznék szívesen . 
- Horváth Kinga 
1. Batsányi János Gimnázium és Kollégiumba. 
2. Azért, mert jónak tartom. 
3. Nem tudom. 
- Barabás Tímea 
1. Batsányi János Gimnázium és Kollégium. 
2. Azért mert, mert jónak tartom. 
3. Még nem tudom , van több elképzelésem is. 
- Román Dániel  
1. Széchenyi István Szakképz� Iskolába. 
2. Azért, mert ezt találom számomra a 
legmegfelel�bb iskolának. 
3.  Rend�r szeretnék lenni. 
- Ságvári  Dalma 
1 Keszthely 
  Vajda  János  Gimnázium 
  Biológia  tagozat 
2. Nagyon  megtetszett  az  iskola és sok 
  jó dolgot  hallottam  róla. 
3. gyerekorvos 
- Kovács Péter 
1. Széchenyi István Szakképz� Iskola 
2. Azért mert tetszik a hely. 
3. Szakács akarok lenni 
- Tomity Nóra 
1. Batsányi János Gimnázium és Kollégium 
2. Mert közel van.  
3. Rend�rtiszt  
- Bogdán Fanni 
1.Vajda János Gimnázium 
2.Mert itt van biológia szak és szeretem a 
biológiát  
3.Véd�n�
- Takács Ákos 
1. Széchenyi István Szakképz� Iskola. 
2. Mert szép a kinézete és rendes gyerekek 
járnak oda és jók a szakmák. 
3. Nagyon szeretnék szakács lenni, mert 
szeretek f�zni.            

- Futó Krisztián 
1. Széchenyi István Szakképz� Iskola  
2. Azért mert tetszenek a szakmák. 
3. Szakács.                             
- Somogyi Erik 
1. Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola. 
2. Azért, mert az egy nagyon jó szakirányú 
iskola.  
3. Rend�r.  
- Rostás-Farkas Sissy 
1. A Széchenyi István Szakképz� Iskolában.  
2. Azért, mert sok jót hallottam err�l az 
iskoláról 
3. Divattervez� leszek, és szép ruhákat fogok 
tervezni.                                      
 - �ri Ádám: 
1. Dohnányi Ern� Zenem�vészeti Szakközép 
Iskola és Diákotthon.  
2. Mert a zenét szeretem és itt meg tudom 
valósítani az álmaimat. 
3. Egy jó trombitás. 
- Hoffman Fanni: 
1. Vetési Albert Gimnázium, Veszprém 
2. Szerintem azért,mert szimpatikus volt .A 
tanárok is jól képzettek. 
3. Ügyvéd szeretnék lenni. 
- Jánka Roberta: 
1. Keszthely Közgazdasági Szakközépiskola. 
2. Szimpatikus ez az iskola. 
3. Óvón� szeretnék lenni. 
- Blahunka Annamária: 
1. Gy�ri Zenem�vészeti Szakközépiskola 
2. Zenélni akarok. 
3.  Ez nehéz kérdés, még tudom. 
- Nagy Noémi: 
1. Batsányi János Gimnázium és Kollégium 
2. Mert itt van a közelben és sok osztálytársam 
is oda fog majd járni 
3. Még nem döntöttem el mi leszek. 
- Rózsa Rajmond: 
1. Vetési Albert Gimnázium, Veszprém  
2. Nagyon jó iskola, szimpatikusak a tanárok, 
közel van a 
kollégium. 
3. Orvos 
szeretnék lenni. 



Ha a lehetõség nem kopogtat be hozzád, csinálj magadnak egy ajtót. Milton Berle
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ARANYKÖPÉSEK AZ ISKOLÁBAN 

Tanár: "Háromszor szoktam 
szólni: el�ször, utoljára és 
soha többé!" 

"NATO: Nemzetközi Alma 
Termel� Országok" – diák 

"Diák: Hmmm...ehhez a feladathoz csak józan 
paraszti ész kell. 
Tanár: Hát, az utóbbiban b�velkedsz, fiam. „ 

"Bemegyünk a terembe, ahol iszonyú b�z van. 
Erre a tanár: El�ször jelentést kérek, aztán 
megbeszéljük, hogy megfagyunk vagy 
megfulladunk." 

Történelem órán: 
"Tanár: -Gyerekek, hol van Kréta??? 
Diák: -A kezében tanár úr!"" 

"Tanár:-Miért a földkéreg legfels� része a 
legtermékenyebb? 
Diák:-Mert a héjában van a vitamin!" 
(földrajz) 

"Tanár: Aki nem emlékszik erre, az írasson fel 
Kavintont a Grossvaternak, 
aztán szedje be helyette!" 

"Kémiaórán a 7. osztályban: 
Tanár: - Mondjatok nekem egy iont! 
A diák majd kiesik a padból: 
- KAMION...." 

"Feladat: Értelmezd a következ� mondásokat: 
Nincsen rózsa tövis nélkül! 
és Nem esik messze az alma a fájától. 
Néhány kiváló válasz: 
"A szépségért meg kell küzdeni." 
"A rózsa szúrós" 
"Az almák nem gurulnak túl messze" 
"Pl. hogy nekem is olyan a fülem, mint 
apámnak" 

Tanár a matek órán:" Százszor is megmondtam 
már, hogy mindent csak kétszer mondok el!" 

"Életem a száguldás! - mondta a csiga, és 
bed�lt a kanyarban..." 

Tanár: "mi a legrégebbi k�zet?" (helyes válasz: 
gránit) 
Diák: "gránát"  

"Párbeszéd diákok között: 
-Neked mennyi az IQ-d? 
-Az meg mi a rosseb? 
-Intelligencia-hányados. 
-Ja. Az nekem szerencsére nincs." 

"Zrínyi orrszarvú-balesetben halt meg." – 
történelem dolgozatban írta egy diák. 

Diák: -Tanárn� , mit eszik a hangyászsün? 
Tanár: -Szerinted? Créme bonjourt, mi?" 

Humor 

A rénszarvas mászik fel a szilvafára. Látja ezt 
a medve és megkérdezi: 
- Te rénszarvas, minek mész oda? 
- Almát enni. 
- De hiszen ez szilvafa. 
- Nem baj, hoztam magammal 

Két sárkány beszélget. Azt mondja az egyik: 
- Mhh. 
- Na ne égess - szól rá a másik.  

A csiga és a tekn�sbéka karamboloznak az 
erd�ben. Egyetlen szemtanú van csak, a lajhár, 
aki éppen a helyszín közelében himbálózott a 
fán. A rend�rörsön faggatják a lajhárt, mit 
látott e szörny� balesetb�l. A lajhár a 
következ�t vallja: 
- Nem emlékszem, minden 
olyan gyorsan történt! 

- Jean, élnek emberek a Holdon? 
- Nem, uram! 
- Akkor miért világítják ki minden este? 

- Hová lett a szürke kalapom, Jean? 
- Tönkrement, uram. 
- Akkor menjünk utána. 

- Jean, milyen magasan repült a vadkacsa, amit 
ez el�bb lel�ttem? 
- Körülbelül 200 méter magasan, uram. 
- Máskor nem pazarolom a l�szert. Ha olyan 
magasról leesik, úgyis megdöglik. 

- Jean, pettyes a ribizli? 
- Nem, uram. 
- Akkor megint katicabogarat ettem.  

Gutmajer István 5.a 



A szerencse nem más, mint a felkészültség találkozása a lehetõséggel. Darrell Royal
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Ajánló /film/ 
Egy igazi tündérmese (FairyTale: A True Story)
Élt egy 12 éves kislány akinek tüd�gyulladásban meghalt a  fiútestvére. A kisfiú hitt a 
tündérekben úgy, ahogy a lány is. Nemsokára megérkezett a 8 éves unokatestvér. A lányok 
lementek a csermelyhez, ahol tündéreket és manókat láttak. Kés�bb le is fotózták �ket amit 
egy  újságban megmutattak a világnak. A lányokból hamarosan híresség lesz. Ellátogatnak 
Londonba, ahol egy kórházba mennek és egy beteg kisgyerek megkéri �ket, hogy szóljanak a 
tündéreknek, amennyiben lehet, gyógyítsák meg �t. Bruckner Anna és Vigh Dorina 4.z 

Húsvéti receptek - Mit készítsünk a locsolóknak?
Kókuszgolyó 
Hozzávalók: 50 dkg háztartási darált keksz, 10 dkg vaj, 2 ev�kanál kakaó, 20 dkg 
porcukor, rum aroma, 1 csomag kókuszreszelék. 
Elkészítés: A kekszet, cukrot, kakaót s a szobah�mérséklet� vajat eldolgozzuk, és 
masszává alakítjuk. Utána nedves kézzel golyókat készítünk bel�le. Kókuszreszelékben 
megforgatjuk �ket. Fóliával takarva h�t�ben dermesztjük. Jó étvágyat hozzá! 

Balázs Vill� 4.z

Dinnyés süti
Ajánlom nektek ezt a finom süteményt, amely egész egyszer�en elkészíthet�

. Hozzávalók:
Piros tésztához: 
- 12,5 dkg Rama 

- 25 dkg darált keksz 
- 10 dkg porcukor 
- 1 piros ételszínezék 
- 1 rum aroma 
- kevés víz (hogy 
könnyen gyúrható 
legyen) 
2 dinnye italpor 

1 csomag tortadara (a tortadarát csak a végén 
gyúrjuk a tésztába) 

Zöld tésztához: 
- 12,5 dkg Rama 
- 25 dkg darált keksz  
-10 dkg porcukor 
- zöld ételszínezék    
- kevés víz 
Elkészítés: 
6 piros és 6 zöld golyót formálunk és a piros golyót 
befedjük 
a zölddel.1órára a h�t�be tesszük majd 8 felé 
vágjuk. 
                                                       Nesic Regina 6.a      

Kalendárium
ÁPRILIS-SZENT GYÖRGY HAVA - TAVASZHÓ

- Április elseje. Hajdan sok népnél évkezd� nap 
volt, a tavaszi napéjegyenl�séget, az újjáéled�
természetet ünnepelték.  
- Virágvasárnap. Húsvét el�tti vasárnap. Az 
iskolás gyermekek ilyenkor barkát mennek 
gy�jteni, amit a templomban megszentelnek.   
- Nagypéntek. Jézus kereszthalálának ünnepén 
tarják a legszigorúbb böjtöt. 
- Nagyszombat. Este tartják Jézus feltámadásának 
ünnepét.  
- Húsvétvasárnap. A kereszténység egyik 
legnagyobb ünnepe a pogány tavaszkezd�
ünnepekb�l származik. Ezen a napon tartják a 
húsvéti határjárást Sok helyen bált rendeznek. 
- Húsvéthétf�. A legnépszer�bb húsvéti 
népszokások: locsolás, a hímes tojás 
ajándékozásának ideje. Mindkett� �si 
termékenységvarázslásra utal. A tojás - eredetileg 
halotti kultusz kelléke - Jézus újjászületését 
jelképezi.  
- Fehérvasárnap. Húsvét utáni vasárnap a fiatal 
leányok "mátkát", barátn�t választanak, vagy 
komatálat küldenek egymásnak.  

- 14. Tibor. Ha ilyenkor már szép zöld a vetés, 
akkor jó lesz a szénatermés. A hagyomány szerint 
ilyenkor szólal meg a kakukk. 
- 24. György. Európa nagy részén �si 
pásztorünnep, az állatok els� kihajtásának napja. 
Gonoszjáró nap, ezért a kerítésre, ajtóra tüskés 
ágakat tesznek, hogy a boszorkányokat távol 
tartsák. Az állatokat - az ártó szellemek, a rontás 
elkerülése végett - Szent György napi t�zön hajtják 
keresztül, hogy a füstt�l megtisztuljanak. E nap 
hajnalán leped�vel szedett harmattal kenyeret 
sütnek, vagy különböz� mágikus praktikákat 
végeznek. 
- 25. Márk. A kukoricavetés és a búzaszentelés 
napja. A megszentelt búzaszálakat gonosz�zésre 
használják. Ha ezen a napon pacsirta, fürj vagy 
béka szól a búzából, az jó termést ígér. 
- 25. Pál fordulása, a bibliai Saulus Paulusszá 
változásának története alapján a kemény tél 
id�járásának átalakulását jósolják erre a napra: "Pál 
fordulás - télfordulás". 

Hegyi Bíborka Luca 7.z         



Húsvétkor köszöntsd barátaidat, szeretteidet egy-egy rímekben, bölcsességekben
és jókívánságokban gazdag húsvéti sms-sel. Mindenkit mosolyra derít.
- Beugrott egy nyuszika, azt súgta nékem: gondoljak azokra, kik kedvesek nékem.
Eszembe jutottál Te, és a családod. Ezúton Boldog Húsvétot kívánok! 
- Húsvét van, Húsvét, rügy az ágon, kezünkben locsoló, szép az ünnep, jaj de
gyönyörû! Áldott Húsvétot kívánok! 
- Falu végén aranyvesszõ, aranysárga rüggyel büszkél-kedõ, Õz és nyuszi kör-
beállja, tekintetük megcsodálja. Gondold azt, hogy én is ott állok, és Kellemes
Húsvéti Ünnepeket kívánok! 
- Adjon a jó Isten, Boldog Ünnepeket! Mindenféle jóval,
lásson el titeket! Üdvözlöm e szent ünnepet, a ház minden
lakóját. Kívánom, hogy töltsék
vígan, ennek minden órá-ját!
Áldott Húsvéti Ünnepe-ket
kívánok! 
- Húsvét másodnapján az a kí-
vánságom, e háznak népire
ezer öröm, s annyi áldás
szálljon! 
- Három kis nyúl ül a réten,
mesebeli faluszélen. Elõttük
egy halom tojás, Húsvét táján
ez így szokás. Boldog Hús-
vétot kívánok!
Varga Zalán és Puha Imre 4.a

Felelõs szerkesztõ: Zentai Csaba
Szerkesztõségi tagok: Hegyi Bíborka Luca, Vigh Dorina, Bodor
Tamás, Bruckner Anna, Szijártó Miklós, Kálmán Gábor, Kázsmér
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Hóbor Szabina, Balázs Villõ, Puha Imre, Varga Zalán, Polgár Lejla,
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Beküldõ szelvény
Megfejtés: név

osztály

A helyes válaszokat április 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
iskola Szülõi Munkaközössége, Nyirõ László üvegezõ-kép-
keretezõ mester, és a La Pergola pizzéria és étterem
jóvoltából. /A szerkesztõség fogadóórája: minden szerdán
1400-1500, informatikaterem./
A nyertesek névsorát az iskolaújság honlapján megtalál-
hatjátok (www.alabardos.eoldal.hu).
Elkészült a Tapolcai Általános Iskola online iskolaújságja:
www.iskolaujsag.mlap.hu

Lájer Dóra 4.z, a piz-
zautalvány nyertese

Pizza utalvány 
Kedves Lájer Dóra Alabárdos újság rejtvénybeküld ! 

Most rád mosolygott a szerencse!  
Ezzel a jeggyel a LA PERGOLA PIZZÉRIA ajándékát nyerted meg! Az utalvány 1 db pizza 

elfogyasztására jogosít! Igénybevev je a Bárdos Lajos Intézményegység tanulója lehet.  
Beváltható 2010. április 20-ig. 

Cím: 8300 Tapolca Árpád u. 1. Tel.:06-87/322-729  

Sipos Csaba üzletvezet

Rejtvény

1. Kedvelt nyaralóhely (Magyarország szomszédja)
2. Az Alabárdos is egy ……..  
3. A száz  is egy ………
4. Építõipari anyag
5. 12. jónap egy …….
6. Ebbe rakjuk a ceruzát Emõdi Nikolett 4.z

Slágerlista - Március -
1. Nhojj “Love”

2. Justin Bieber
Ludacris “Baby”

3. Ke$ha featuring 3OH!3
“Blah Blah Blah”

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

Húsvéti SSMS

További húsvéti cikkek
a www.alabardos.eoldal.hu weboldalon.


