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Szép eredményt értünk el 
a budapesti Millenáris Parkban megrendezett

Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon!



(Steve Jobs)„Az anyák gyerekeik kezét csak egy ideig fogják, de a szívüket mindörökké.” ((ismeretlen)2

Közérdekű

Június 14. 12 óra 8. osztályosok búcsúja az iskola 
pedagógusaitól

Június 15. Tantestületi tanulmányi út
Tanítás nélküli munkanap

Június 18. 10 óra Év végi osztályozó értekezlet

Június 22. 18 óra Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás
Június 26. 8 óra Intézményegységi évértékelő 

értekezlet
Június 28. 8 óra Közös évértékelő értekezlet
Aug. 28. 8 óra Javító vizsga

ALABÁRDOS rendezvénynaptár

Friss információkról a www.alabardos.eoldal.hu és www.bardos.tapolca.hu
oldalon tájékozódhatnak.

Egy 1951-es határozat a pedagógusok munkájának társadalmi elismeréseként június első vasárnapját PEDAGÓGUS-NAP-
NAK nyilvánította. 
Megünneplésére először 1952-ben került sor: ekkor adták át a kiváló tanítói és tanári okleveleket az ország legjobb oktatói-
nak. Mára megünneplése sokat ve-szített hivatalos jellegéből, e napon elsősorban a gyermekek köszöntik tanáraikat.
Mi is szeretnénk kedveskedni tanárainknak, tanítóinknak a következő verssel, így köszönve meg
nevelő-oktató munkájukat. 
Fogadják szeretettel. 
„Mi már tőled sokat kaptunk, / de tőlünk te keveset, az arcodból, / a hangodból sugárzik a szeretet.
/ Fogadd tőlünk ezt a csokrot, / mit kötött a szeretet, hála-hála mindig / hála jó tanítónk teneked.”

A diákújságírók

Kedves Tanáraink!
Nagyon nehezen hiszem el, még most is, hogy ilyen hamar elérkezett az az idő, amikor búcsút veszünk tanárainktól és

iskolánktól.
Búcsúzunk és elköszönünk. Életünkben az általános iskolánk volt az a hely, a „munkahelyünk” , ahol 8 évet töltöttünk

el. Ismerjük minden zegét-zugát, kedvenc helyeinket – a szekrények, a mogyorós, a folyosók, a tantermek, az ebédlő, a tor-
naterem – mindegyik egy-egy élmény, egy-egy megosztott titok, egy jeles vagy egy kevésbé jó felelet, egy sikeres tor-
nagyakorlat helye. És a tanári szoba…… hányszor álltunk az ajtaja előtt a gondjainkkal, problémáinkkal. És a tanári
szobában mindig volt valaki a kedves tanáraink közül, aki tudott segíteni, jó szóval, tanáccsal. 

Tőlük szeretnénk most elbúcsúzni és megköszönni : kitartó és fáradságos munkájukat, a sok-sok tudást  az írás-olvasás
megtanításától kezdve egészen a komoly humán és reál tantárgyak tananyagának átadásáig. Köszönjük, hogy a megtaní-
tottak minket a művészetek alapjaira, a természet szeretetére, testünk edzésére. Különösen sok sikerélményben volt
részünkben az énekkari szereplések alkalmával. Köszönjük a sok türelmet, hiszen részben ők voltak a szenvedő alanyai
annak a folyamatnak, amit a rettegett kamaszkorként élünk meg. Nemcsak a könyvekben lévő tudással  lettünk gazdagab-
bak segítségükkel, hanem megtanultunk olyan fogalmakat, mint a kötelességtudat,  az alkalmazkodás, a türelem, a kitartás,
a segítőkészség, a fegyelem, a rend, a tisztaság stb. …….és ha az igazságnál maradunk, valóban tudjuk, hogy mit jelen-
tenek ezek a fogalmak, de az alkalmazásukkal azért még hadilábon állunk. 

Az első iskolánk volt az a hely, ahová megszeppent, tudatlan, félénk kis elsősként csöppentünk be 8 évvel ezelőtt 6-7
éves kisgyerekként. A kisgyerekek felnőttek. Nagy gyerekek lettünk és elindultunk a felnőtté válás rögös útján. Ahhoz,
hogy ezt az utat végig tudjuk járni, itt megkaptuk hozzá a kellő alapokat. Ezeket visszük tovább magunkkal útravalóként,
jelképesen ezt is beletesszük a ballagási tarisznyánkba. 

Nem tudjuk, nem tudhatjuk hol fogunk kikötni, ahogy szüleink mondanák „vajon mi
lesz ebből a gyerekből?” – de az itt eltöltött 8 év meghatározó lesz mindannyiunk számára.
Számomra különösen, hiszen a nagymamám, édesanyám és most már én is itt végeztem.
Vannak olyanok kedves tanáraim közül, akik engem is és édesanyámat is tanítottak. Most
már én is be tudok kapcsolódni a beszélgetésekbe, amik arról szólnak, hogy én is a Bárdos
Lajos Általános Iskola tanulója voltam. És én is ugyanolyan szeretettel, jó érzésekkel
telítve és büszkén mondom el az itt szerzett élményeimet, és érdeklődve hallgatom hogy
bezzeg az ő idejükben egészen más volt minden. Egy azonban változatlan marad mindig :
bárhová is vezet minket a sors: büszkék vagyunk, hogy a város legrégebbi iskolájának tan-
ulói lehettünk, és kiváló tanárok tanítottak minket. Köszönet nekik még egyszer, mindenkor, mindenért.      Tóth Dóra 8.z

PEDAGÓGUSNAP

BÚCSÚ AZ ISKOLÁTÓL

ALABÁRDOS



A Rambo és a Terminátor a legismertebb, legsikeresebb filmjei. Magyar-
országról indult, Hollywood meghatározó producerévé vált, egy éve újra
itthon a filmipar megújulásáért felelős kormánybiztos Andy Vajna is ellá-
togatott a Sajtófesztiválra.

Andy Vajna, a magyar származású híres és sikeres filmproducer, aki
újabban a magyar filmipar megújulásáért felelős kormánybiztos. Életéről
is lehetne forgatni egy kalandfilmet. 1956-ban szüleivel hagyta el Magyar-
országot. Először fodrász és parókakészítő volt, aztán mozik működtetésé-
vel és filmforgalmazással foglalkozott. Kaliforniában folytatott tanulmá-
nyokat, mielőtt belevetette magát a filmüzletbe, amelynek rövid idő alatt

tekintélyes vezéregyéniségévé vált. 1976-ban megalapította a Carolco céget, amely hamarosan mamutvállalattá fejlő-
dött, s a világ legbefolyásosabb forgalmazói sorába emelkedett. Legismertebb filmjei a Rambo és a Terminátor, Ma-
gyarországon forgatta az Evitát, és producere a Miniszter félrelép valamint a Szabadság, szerelem című magyar
filmeknek. A hollywoodi producer, az etyeki Korda Filmstúdió társtulajdonosa, az InterCom Zrt. elnöke.

Több mint ezer diákújságíró részvételével rendezte meg
a 19. Országos Ifjúsági Sajtófesztivált a DUE Médiahálózat
2012. május 11-én a budapesti Millenáris Fogadóban.
Átadták a Tehetségkutató Diákmédia Pályázat nyeremé-
nyeit és az Ifjúsági Sajtódíjat is.

A diákmédiások legnagyobb hazai seregszemléje a
NoALibi koncertjével kezdődött, majd Kecskés István, a
DUE elnöke, és a rendezvény főtámogatója, a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke, Szalai
Annamária nyitotta meg a Sajtófesztivált.

A nap folyamán több fordulóban szólították a nagyszín-
padra a DUE Országos Tehetségkutató Diákmédia Pályáza-
tának legjobbjait. 

Megnéztük a Magyar Televízió Maradj talpon! című vetél-
kedőjének DUE-s különkiadását: Gundel Takács Gábor já-
tékmester irányításával Szalai Annamária diákújságírókkal
mérte össze tudását a műsor díszletei között készült felvételen.

Az NMHH elnöke exkluzív sajtótájékoztatót tartott a diák-
újságíróknak. Ezen egyebek mellett elmondta, hogy gyor-
sabbá válhat a káros internetes tartalmak elleni fellépés,
mert a médiahatóság által üzemeltetett Internet Hotline
tagja lett a forródrótokat tömörítő nemzetközi szervezetnek.

Az NMHH támogatásának köszönhetően közönség-
találkozó vendége volt Andy Vajna hollywoodi producer. A
filmipar megújításáért is felelős kormánybiztos megpróbált
belelátni a mozi jövőjébe. 

Az RTL Klub két műsorvezetőjével, Ördög Nórával és
Mádai Viviennel is találkozhattak a részvevők az NMHH
helyszínén, valamint Horváth Gergőt és Katus Attilát is kér-
dezhették. A DUE Pódiumon a Megasztárból ismert Kállay-
Saunders András és az X-Faktor sztárja, Baricz Gergő
beszélgetett a rajongókkal, sőt utóbbi koncertet is adott a
Sajtófesztiválon. Ugyanitt a londoni olimpia apropóján két
sportriporter, Mohay Bence és Lantos Gábor osztotta meg a
közönséggel szakmája kulisszatitkait. A Millenáris Fogadó
Padlásán Lakatos Levente író váltott gondolatokat ifjú olva-
sóival, Vastag Csaba énekes pedig ifjú rajongóival.

A Pataki Zita, Dj. Smash és Herczeg Zsolt által vezetett,
tombolasorsolással színesített fesztiválon felléptek a Dirty
Dancers Company, a Dance-Up és a B-School táncosai, vala-
mint a Kozmosz együttes. 

Mindig hosszú sor állt a Te-
lenor és a Huawei standja előtt,
ahol a legújabb okostelefonokat
próbálták ki a fiatalok. Az Észa-
ki Támpont Egyesület egész nap
drogprevenciós programmal
várta az érdeklődőket, a Ma-
gyar Evezős Szövetség stand-
jánál pedig több százan verse-
nyeztek az ergométereken. Az
Uniceftől a gyermekjogokról, a
Richter Gedeontól társadalmi
szerepvállalásáról és az általa
alapított díjakról, a British
Counciltől a nemzetközi nyelv-
vizsgáról, a Diákhitel Központ-
tól pedig a megújult diákhitel-
ről kaptak tájékoztatást a fesz-
tivál vendégei. 

A DUE Médiahálózat 22. alkalommal kiírt Tehetségkutató
Diákmédia Pályázatának ünnepélyes eredményhirdetését
és díjátadását 2012. május 11‐én tartották a Sajtófeszti‐
válon. A Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intéz‐
ményegységében működő  Alabárdos újság az országos 3.
helyet érte el Az év diáklapja kategóriában!

„Isten nem lehet ott mindenhol, ezért teremtette az anyát.” ((zsidó közmondás) 3

Sajtófesztivál ALABÁRDOS

A Rambo producerével is találkoztunk

Nagyszerű tapolcai eredmények születtek a Budapest Millenáris
Parkban megrendezett Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon

Az év online diákmédiuma
kategóriában az Alabárdos is‐
kolaújság honlapja is orszá‐
gos 3. helyezést ért el. Az ok‐
levelet Pál Milán veszi át Dr.
Balázs Géza tanszékvezető
professzortól, a Diák‐ és Ifjú‐
sági Újságírók Országos Egye‐
sületének az alelnökétől!



Kállay-Saunders Andrással is
találkozhattunk a Millenárison meg-
tartott Sajtófesztiválon. A Mega-
sztár korábbi versenyzője ezúttal
nem énekelt, hanem a kérdéseink-
re válaszolt, majd szívesen adott
autogramot is.

Bár Kállay-Saunders András
nem nyerte meg a Megasztár ötö-
dik évadát, mégis ő az, aki a leg-
inkább ki tudta használni a műsor-
ral járó népszerűséget és ismert-
séget. Ráadásul komoly tervei van-
nak: érkezik az új videoklipje, nem-
sokára megjelenhet az önálló le-
meze, s talán ő lehet az első hazai
énekes, aki komoly nemzetközi sikereket érhet el. 

Megtudtuk tőle, hogy a tehetségkutató végeztével renge-
teg álma teljesült, persze nem mindegyik, de jó úton halad,
hogy elérje a céljait. Nagyon sok fellépése van, a dalait ját-
szák a rádiók. Sokan azt mondják, nagyon ritka az, hogy
valakinek ennyiszer mennek a számai a rádióban. Jelenleg
több dalát is játsszák a rádiók. Talán a Fly, a Csak veled és
az I Love You a legismertebb. 

A két dala közül a A Fly-t szereti, az I Love You-t is
szereti, viszont az utóbbit sokkal jobban. Tudja, hogy kell
egyfajta keményebb, gyorsabb ütemű dalt csinálni, hogy a
diszkóban is lehessen rá táncolni. Így persze fog olyanokat
is készíteni, mert minél nagyobb közönségnek szeretne
megfelelni. Az I Love You az egy akusztikus vonal, termé-
szetesebb, aki ismeri őt, az tudja, hogy ez a szám közelebb
áll hozzá. Mindig szeretett csak egy szál gitárral énekelni, de
persze tudja azt is, hogyan kell  buliszámokat is csinálni.

Nagy hatással volt rá többek között apukája zenéje
(Fernando Saunders), de például ott van Bruno Mars, illetve
a régiek közül is nagyon sokan: Michael Jackson, Stevie
Wonder. Minden zenét szívesen meghallgat.

Magánéletével kapcsolatosan elárulta, hogy barátnőjével,
Renivel már nem is igazán nézik, hogy mit cikkeznek róluk.

Persze örül, ha jót írnak róla, de
például nem szereti nézni magát. A
videoklipet is csak párszor nézi visz-
sza, hiszen nem azért van, hogy ő
állandóan azt játssza otthon, hanem
a rajongóknak készült. Amúgy
nem azzal akar kitűnni, ha behívják
a tévébe, akkor ugrál egy kanapén
vagy állathangokat utánoz, mert
„lehet: sokszor szerepelsz, de az
nem jelenti azt, hogy jó az, amit
csinálsz”. Az esetek 90%-ában
azért szokták műsorokba felkérni,
hogy a zenéről meséljen vagy ép-
pen énekeljen. Ez számára nagyon

jó érzés. Reméli nem is fog máshogy
alakulni a későbbiekben sem.

A jövőbeni terveiről elárulta, hogy szeretné kiadni a
lemezét, most ez az egyik legfontosabb, ugyanis szeretné
számos zenei oldalát megmutatni. A dalok többsége kész. A
másik nagyon fontos, hogy Svédországban énekelt egy
duettet Andreasszal. Jelen pillanatban az egyeztetések men-
nek, de ha minden jól alakul, két hónapon belül több mint
100 országban fog megjelenni a dal videoklippel, reméli,
hogy  ez összejön. 

Jelenleg is számtalan interjú, fellépés, fotózás vár rá,
ugyanúgy, mint a Megasztár  után egy héttel. Nem állt meg
az élet. Pedig sokan mondták neki, hogy télen éhezni fog,
nem lesz fellépése. Ez nem igaz, amiért nagyon hálás a
sorsnak, és reméli, hogy így is marad. Újságírók szokták kér-
dezni tőle, hogy szeretne-
e nyaralni. Úgy gondolja,
hogy ha lenne ideje ki-
kapcsolódni és elmenni
pár hétre, akkor valamit
nagyon nem csinálna
most jól. Élvezi mindezt,
ami most történik vele,
neki ez nem teher.

(Epikurosz)

Sajtófesztivál

„Sokan azt hiszik, gondolkodnak, pedig csak újrarendezik előítéleteiket.” ((William James)4

ALABÁRDOS

Kállay-Saunders András is ott volt a Sajtófesztiválon

Kérdésünkre elmondta, hogy rendszeresen megállítják az utcán, és arról
kérdezgetik, milyen lesz az idő. Ő mindig türelmesen válaszol, elmondja,
hogy nem meteorológus, ő csak tolmácsolja a híreket az időjárásról. Az
RTL Klub műsorvezetője is a DUE-ban kezdte, ezért is vállalta szívesen a
házigazda szerepét a Sajtófesztiválon. Pataki Zita már középiskolás korá-
ban kacérkodott az újságírással, rádiózással. 1989-ben, a DUE alapítása-
kor járt először média táborban. Szívesen mesélt róla a Sajtófesztivál kö-
zönségének, hogy a 10 napos médiatábor mekkora hatással volt életére. Az
ott tanultakból mind a mai napig merít. Zita 1996-ban az Eötvös Lóránd
Tudományegyetem magyar-könyvtár szakán, majd 1999-ben az Állam-

igazgatási Főiskolán végül 2004-ben az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát. Kezdetben a miskolci
televízió műsorvezetője, utána a Petőfi Rádió tudósítója volt. A kereskedelmi csatorna indulása óta az RTL Klub
időjárás-jelentéseiben szerepel rendszeresen. Zita szakmai tapasztalata, a szakmához való alázata, komoly felkészült-
sége sok, a média felé kacsingató fiatal számára lehet példa.

Pataki Zita volt a Sajtófesztivál házigazdája

Sikerült megszereznünk
Kállay‐Saunders András

autogrammját



„Nem az a szegény, akinek csak kevese van, hanem aki többre vágyik.” (Seneca) 5

Sajtófesztivál - Humor ALABÁRDOS

Ördög Nóra is vendég volt a Sajtófesztiválon, és az ér-
deklődő diákmédiások egy órás közönségtalálkozó kereté-
ben tehették fel kérdéseiket az RTL Klub műsorvezetőjé-
nek. Az általános iskola harmadik osztályában nyert először
szavalóversenyt, majd tagja volt a szavaló- és a Kazinczy-
szakköröknek. Gimnazistaként egy iskolai ünnepségen
konferanszié volt, ami annyira jól sikerült, hogy az egyik
kisebb szegedi kábeltelevíziótól felkérték hírolvasónak.
Tanulmányait az akkori Kereskedelmi, Vendéglátóipari és
Idegenforgalmi Főiskolán folytatta, ahol egy újabb szerencsés
fordulat következett be életében. Ennek már lassan tizenegy
éve, és szerkesztő-műsorvezető karrierje egyre feljebb és
feljebb ível Ördög Nórának, az X-faktor műsorvezetőjének. 

Megtudtuk róla, hogy az iskolában kitűnő tanuló volt,
amit akkoriban nem nagyon szeretett, mert az ember nem
jókislány akart lenni, hanem egy kicsit lázadóbb, vagá-
nyabb. Úgyhogy elég sokáig rajta volt ez a bélyeg, amitől a
szíve mélyén szabadult volna, de közben meg belehalt, ha
hármast vagy annál rosszabb je-
gyet vitt haza. Eléggé sikerorien-
tált volt, mindenféle téren. A szü-
leinek nagyon sokat köszönhet,
mert a főiskola mellett biztosítot-
ták neki, hogy nem volt kötelező
munkát vállalnia. Ezért tét nélkül
el tudott kezdeni dolgozgatni,
gyakornokoskodni, hogy ne a túl-
élés meg a megélhetés legyen a
cél, hanem a saját öröme. A gimná-
ziumi tanárnője, akihez Kazinczy-
szakkörre járt, szintén nagyon fon-
tos szereplője az életének, nagyon

sokat köszönhet neki. Kifejezett példaképe nem volt soha.
Nagyon sok embert nagyon nagyra tart és tisztel. Mindig
nagy örömmel tölti el, hogy a televíziózás nagy legendái
számon tartják, tudnak róla, van véleményük arról, amit csi-
nál. Nem példaképkereső, mert magában hisz, megy előre
és csinálja a dolgait. Nem másol, nem „lopkod” ötleteket
másoktól, mert ha az ember nem saját magát adja, akkor az
leugrik a képernyőről. Maximalista minden téren. Nem
mindig tud felszabadultan örülni a sikereknek, mert álta-
lában talál valami apróságot, ami még nem tökéletes és
kéne csiszolni. Alapvetően viszont ez viszi előre. Ha az em-
berben nincs igény arra, hogy mindig a tökéleteset nyújtsa,
és mindig fejlődjön, mindig még jobb és még jobb legyen,
akkor előbb-utóbb elvész. Az ejtőernyős ugrást egyszer szí-
vesen kipróbálná, de nem minden áron küzd érte. Utazni sze-
retne inkább, mert nagyon sok helyen nem járt még, amiket
nagyon meg szeretne nézni. A Kölyökklub alatt is, meg a Reg-
geliben is volt jó néhány lehetősége szerencsére, hogy kipró-

báljon olyan dolgokat, amiket egyéb-
ként nem tenne meg magától. Ezért
most már csak az utazgatásra vágyik.
Ritkán vannak olyan pontok, amikor
megáll és visszanéz. Most ilyen volt
például a harmincadik születésnapja
vagy a Junior Prima Díj, amit nemrég
kapott. Ezeken a pontokon az ember
megnyugszik, hogy igen, talán ott tart,
ahol szeretne, és még mennyi mindent
akarna elérni. Ez soha nem fogy ki.
Batka Kristóf, Murai Patrícia, 
Nárai Barbara, Kardos Krisztina,

Tóth Blank, Pál Milán, Vigh Dorina

Ördög Nóra is a Sajtófesztivál vendége volt

Két férfi üldögél a kocsmá-
ban. Az egyik odaszól a má-
siknak:
- Te komám, mikor születtél?
- 1962. március 12-én.
- Érdekes, én is. Hol születtél?
- New Yorkban.
- Ez furcsa, én is ott. Iskolába
hova jártál?
- A Lincoln középiskolába.
- Hihetetlen, én is!
Arra megy a pincér, az első
fickó odaszól neki:
- Figyeljen csak, ilyet még
nem hallott! Én és ez a fic-
kó ugyanakkor születtünk,
ugyanott, sőt még iskolába is
egy helyre jártunk!
A pincér bólogat majd vissza-
megy a pult mögé. Kérdi a
csapos:
- Mi újság?

- Á, semmi különös, csak a
Johnson ikrek már megint túl
sokat ittak.

- - - 
Volt egyszer egy pásztor, aki
egy magányos helyen a juhait 
legeltette. Egyik nap megáll
mellette egy vadonatúj metál-
szürke Audi. A vezetője egy
Armani öltönyös, magabiztos
fiatalember. Megkérdezi a
pásztort: 
- Ha megmondom magának,
hogy hány juha van, nekem
ad egyet? 
A pásztor ránéz a fiatalem-
berre, aztán a békésen lege-
lésző nyájra, és nyugodtan azt
mondja: 
- Rendben. 
A fiatalember odamegy az
Audihoz, összeköti a mobil-

telefonját a notebookjával, az
interneten felmegy a NASA
oldalára, GPS helymeghatá-
rozójának segítségével letölti
egy megfigyelő műhold ké-
peit a környékről, megnyit
egy adatbankot, egy szken-
nelő programmal összeszá-
molja a juhokat, majd egy 15
oldalas jelentésben kinyom-
tatja, aztán odafordul a pász-
torhoz, és azt mondja: 
- Pontosan 87 juha van itt a
környéken. 
- Igaza van - válaszolja a
pásztor. - Válasszon ki egy
juhot magának. 
A fiatalember kiválaszt egy
nem túl nagy, de szép bun-
dájút, beteszi az Audi cso-
magtartójába. A pásztor rá-
néz, egy kicsit gondolkozik,

aztán megszólal: 
- Ha megmondom magának,
hogy mi a foglalkozása, visz-
szaadja? 
A fiatalember nagyképűen
rábólint. A pásztor erre azt
mondja: 
- Maga tanácsadó. 
- Honnan jött rá? - kérdezi az. 
- Nem volt nehéz - feleli a
pásztor.
- Először is: idejön, anélkül,
hogy bárki is hívta volna. 
- Másodszor: egy juhot akart
fizetségül azért, hogy meg-
mondja nekem azt, amit
amúgy is tudtam. 
- És harmadszor: fogalma
sincs arról, amivel én foglal-
kozom. 
- Úgyhogy most adja szépen
vissza a pulit.

Viccek



„Táncolni kell, Uram. A zene majd csak megjön valahonnan.” ((Zorba, a görög)) (Erich von Däniken)

Határtalanul!
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ALABÁRDOS

Sikeres Határtalanul pályázatának köszönhetően a Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos és Batsányi János Tagintéz-
ményének 51 diákja részt vehetett egy tanulmányúton a Felvidéken 2012. május 16. és 19. között.

A 7. évfolyamos tanulók útjuk során megismerték a révkomáromi, a pozsonyi várat, a festőien szép Selmecbányát.
Marcelházán közös programokon vettek részt az alapiskola magyar diákjaival. Az emlékezés koszorúit helyezték el Baróti
Szabó Dávid sírjánál Virten, a kitelepítettek emlékművénél Marcelházán, Jókai Mór és Kodály Zoltán szobránál. Felemelő
pillanat volt Csermák József olimpiai bajnok iskolájába belépni Szencen. Köszönet mindazoknak, akik segítségükkel
támogatták őket: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Apáczai Programigazgatósága, Kékkúti Ásványvíz Zrt., Marcelháza és
Tapolca Város Önkormányzata, szenci magyarok, a tanulók szülei.

„Magyarok nyomában a Felvidéken”

Selmecbányán A zsitvatoroki béke emlékművénél

Az ógyallai csillagvizsgáló előtt Közép‐Európa leghosszabb fahídján



„Minden bajra két orvosság van: az idő és a csend.” ((Alexandre Dumas) 7

Kifestő ALABÁRDOS

Nyári kifestő kicsiknek

Hóbor Szabina 6.a



„Az elme önmagában képes a Poklot Mennyé, a Mennyet Pokollá változtatni.” ((John Milton) (Seneca)8

Interjú Vitus KatávalALABÁRDOS

Kétségtelen, hogy technokrata világunk egyik oldalága-
ként nőtte ki magát a számítógép térhódítása. Szükség van
rá, de közel sem mindegy, hogy mennyi időt tölt el gyer-
mekünk mellette.

Így aztán hatványozott annak a szülőnek az öröme,
akinek csemetéje az Age of Empires helyett Wass Albert,
Reményik Sándor vagy éppen Tamási Áron műveket ol-
vas. A ritka kincsek egyike – Vitus Katalin.

Tíz esztendővel ezelőtt, a tavasz első hónapjának tizedik
napján született Marosvásárhelyen a komoly, kimért és ha-
tározott kislány, aki így emlékszik vissza: – Még csak 2 éves
voltam, mikor Erdélyből Tapolcára költöztünk. Anyukám-
mal – sokáig – egyik szobából a másikba vándoroltunk,
mert a régi, megszokott otthonunk hangulatát kerestük.
Szerény és kedves az én családom. 

Van egy húgom, Emőke, édesanyám Vitus Imola (Albert
Imola Ágota), édesapámat pedig Vitus Ernőnek hívják.
Mivel itt talált állást, ezért esett a választásunk erre a kedves
kisvárosra. Szeretjük Tapolcát, ahogy Marosvásárhely is ki-
törölhetetlen a szívünkből – mondja rezzenéstelen arccal
Kata, majd az iskoláról beszél: – Első és második osztályt
még a Batsányi János Tagintézményben töltöttem, majd
harmadiktól a Bárdos Lajos Intézményegység tanulója va-
gyok. Osztályfőnökünk – Eichingerné Sümegi Anna – tanít-
ja a tantárgyak nagy részét. Rajta kívül Mészáros Tiborné Ili
néni, Németh Szilveszterné Erika néni, valamint D. Fekete

Józsi bácsi is bővíti ismereteinket.
– Van kedvenc tantárgyad?
– Nem teszek kivételt, számomra egyformán kedves

minden tantárgy – vágja rá gondolkodás nélkül Kata.
Ezután arról kérdezem, honnan az irodalom szeretete, de
erre édesanyja válaszol inkább: – Szerencsére nem kellett
ráhatni, alapból szereti a magyar nyelvet és irodalmat.
Emellett kedvelt szabadidős tevékenysége is az olvasás,
szavalás, vagy a próza tolmácsolása. Emlékszem, már kis-
korában is nagy figyelemmel, koncentrációval hallgatta a
mondókákat, verseket, meséket. Később már meg is tanulta
ezeket, szerintem ez egy ősöktől örökölt adottság, de mégis
isteni ajándék.

Jómagam is szerettem a prózát éppúgy, mint a verseket,
de soha nem jutott volna eszembe, hogy kiálljak a nagykö-
zönség elé. Kata nagyon bátor gyermek, nem zavarja a hall-
gatóság – mondja Imola, majd Magdi nagymama is bekap-
csolódik a beszélgetésbe: – Marosvásárhelyen élő unoka-
testvérem elismert színész, valamint az ottani Nemzeti
Színház igazgatója is volt sokáig. Fiatalabb koromban ne-
kem is volt előadói vénám, sokat szerepeltem a színját-
szóknál. Vagyis, vannak irodalmi, előadói gyökerei uno-
kámnak – summáz Magdika.

– Lámpaláz?
– Az mi? (mosolyog) Nem jellemző rám, egy alkalom-

mal éreztem hasonlót, amikor egy Lovas Világkupán – az
Arénában – kb. 6000 ezer ember előtt szavaltam… de itt
sem volt baj, mert minden szereplésem előtt imádkozom és
Isten megsegít.

Interjú • Vitus Kata – Ősöktől örökölt adottság

Rendszeresen emeli szavalataival
a kulturális rendezvények színvonalát

Kata – ölében húgával – Emőkével



(John Milton) „Nem téboly-e, nem az esztelenség netovábbja-e, hogy sokat kívántok, holott édeskevés fér belétek?” ((Seneca) 9

Interjú Vitus Katával ALABÁRDOS

Kata egyik nagy kedvence Wass Albert, róla kérdeztem.
– Valóban nagyon szeretem Wass Albert műveit, kötő-

döm hozzá. Sokat olvastam róla és tőle, ráadásul ő is erdé-
lyi származású irodalmi személyiség. Rengeteg műve meg-
van a házi könyvtárunkban, számomra igazi példakép. Raj-
ta kívül szeretem még Reményik Sándort, Tamási Áront,
Kányádi Sándort, de szívesen szavalom Petőfi Sándor vagy
Ady Endre műveit is.

Aki látta és hallotta már ezt a fantasztikus tehetséggel
megáldott leánykát szavalni, tudja, milyen hihetetlen átélés-
sel mondja el az aktuális – főleg hazafias tartalmú – verset,
prózát. Az okát kérdeztem, mire Kata határozottan így fe-
lelt: – Minden verset a lelkem mélyéről indítok útnak, szer-
intem ezt látja a közönség is. Magam tanulom őket, de ha
mégis rosszul hangsúlyozok, akkor a nagymama vagy éde-
sanyám rávilágítanak a hibákra.

– Nyertél már díjakat?
– Igen, indultam szavalóversenyeken, voltam iskolai meg-

mérettetéseken, valamint a Wass Albert Könyvtár és Mú-
zeum által meghirdetett versenyen is, ezeken általában 1.,
vagy 2. helyen végeztem. Készülök a Költészet Napjára is-
Reményik Sándor: Templom és iskola című csodálatos ver-
sével. Szerencsére, ahogy anyukám is mondta, a memóriám
Isten ajándéka, így hamar meg tudok tanulni egy-egy verset
– leplezi le a nagy titkát a leány, majd Magdi nagymama
egészíti ki az előzőeket: – Hamar rögzül Katában, amit hall
vagy olvas, vele született adottság. Szeretettel nyúl ezekhez
a művekhez. Nem erőlteti senki, nem muszájból megta-
nulnia.

Osztálytársai előtt jár komolyságban, kimértségben, gon-
dolkodásmódban. Arról kérdeztem, hogy tudta kezelni a
helyzetet, majd a jövőről is faggattam Vitusék Katáját, aki
most sem gondolkodott, hanem „csípőből” válaszolt: – Az
elején volt, hogy még kinevettek az osztálytársaim, de már
nem teszik, szerintem idő kellett hozzá, hogy kivívjam az
elismerésüket. Terveim? Soha nem szeretném abbahagyni a

versmondást, a világ egyik legcsodásabb hobbija, több le-
szek általa. Mivel szeretem a természetet és a szülőhelye-
met is, tanulmányaim után Erdélyben szeretnék majd erdő-
mérnökként dolgozni.

Kata a természet lágy ölén érzi igazán otthon magát.
Egy gyermek esetében kiemelt jelentőséggel bír a család.

Kata e témában is kivágta magát: - Amikor egy-egy szere-
plésemkor magam mögött tudom a szüleimet, nagy bizton-
ságot nyújt számomra. Mindig és mindenben számíthatok
rájuk, mellém állnak… amit itt is megköszönök nekik. Mi
szeretetben növünk föl, aminek segítségével együtt
győzzük le az akadályokat, így a család mindig család
marad. Nem vagyok olyan babázó típus. A szomszédban
lakik egy fiú, vele szoktam játszani, ügyességi feladatokat
oldunk meg… sokat vagyunk a szabadban, a friss levegőn-
mondja büszkén Kata, ezt követően az édesanya visszakan-
yarodik lánya rendkívüli képességéhez: - Szófogadó és jó
gyerek volt mindig, akit a kezdetektől érdekelt az irodalom,
örülünk, hogy ilyen szintre fejlesztette a vers- és próza-
mondást. Ehhez igyekeztünk olyan erkölcsi alapokat és biz-
tos hátteret nyújtani, hogy ne lelki sérülésekkel nőjön föl,
hanem találja meg az értékrendjét, tisztelje és szeresse a
szüleit, rokonait, ismerőseit, és a hazáját is.

– Véleményed szerint van különbség az erdélyi és az
itteni magyarok között?

– Úgy érzem, a határon túli magyarság esetében domi-
nánsabb a nemzeti öntudat, ami elengedhetetlen ahhoz,
hogy az ország ne térjen le a helyes útról. Az itteni magya-
rok beleszületnek a „jóba”, amíg ott – döntő többségében –
keményen kell harcolni mindenért. Mi büszkék vagyunk
arra, hogy magyarok vagyunk… az ittenieknek mindez ter-
mészetes. Az erdélyi falvakban sokkal nagyobb méretű
gazdálkodás folyik, ők termelik meg az asztalra valót. A ter-
mészettel is jóval szorosabb a kapcsolatuk. Erősebb és mag-
asztosabb erkölcsi értékeket képviselnek. Mi is megértés-
ben, szeretetben élünk- három generáció egy fedél alatt…
és ezt kívánjuk minden magyar testvérünknek!

Dancs István
Tájékoztató: 

Eddigi híreimet, tudósításaimat is olvashatják 
a www.mtportal.hu és a lapfoldi.hupont.hu portálon.

Visszavágyik Erdélybe az ifjú hölgy

...ha kell, traktorra pattan!



(Alexandre Dumas)„Mindannyian saját, eredeti gondolkodásmóddal születünk,10

Szép eredményekALABÁRDOS

Az ’56-os Történelmi Alapítvány a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvánnyal közösen
idén is megrendezte az 1956-os forradalom és szabadságharcról szóló versenyét. A
két fordulóból a Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegységének
nyolcadikos tanulói bejutottak a Kiskunmajsán 2012. május 10-én megrendezésre
kerülő országos döntőre. A Batka Benedek, Bodor Tamás, Sásdi Árpád és Sásdi
István alkotta csapat az első helyet szerezte meg!

Kiskunmajsán, az 56-os ifjúsági táborban tartották a hagyományos, 1956-os történel-
mi vetélkedő országos döntőjét. A versenyt a táboralapító Pongrátz Gergely, a Corvin közi szabadságharcosok néhai pa-
rancsnokának névnapja idején rendezik már évek óta. A mostani vetélkedő döntőjében, tizenegy csapat közül a tapolcai
általános iskolások voltak a legjobbak, megelőzve a szegediek, valamint a félegyházi Platán-, és Dózsa-iskola csapatát. A
vetélkedő zsűrijében egy 56-os szabadságharcos, Arany Tibor is helyet kapott. A Népfőiskola Alapítvány Lakitelek és az
56-os Történelmi Alapítvány által meghirdetett vetélkedő résztvevőit köszöntötte és díjakat átadta, Lezsák Sándor, az
Országgyűlés alelnöke és neje. Gratulálunk!

‘56‐os országos történelem verseny
kiváló eredménnyel

Szép eredményeket ért el a Salföldön élő ötvennyolc esztendős dzsú-
dómester, Simon Mihály, aki iskolánkban is oktatja a harcművésze-
tet. Az egyik szünetben szólítottam meg Misi bácsit.

– Milyen megmérettetésen vett részt a közelmúltban?
– Egy olyan vizsgát teljesítettem, amelyre már régóta vágytam, de

eddig nem volt rá alkalmam. A Kodokan Goshin Jitsu Kata a ma legfi-
atalabb önvédelmi formagyakorlat, amely nagyon komoly felkészült-
séget igényel, és eddig tulajdonképpen csak a harcművészet őshazájában,
Japánban lehetett bemutatni. 

– Mit tartalmaz ez a formagyakorlat?
– A gyakorlat összesen huszonegy technikát foglal magába. Tizenkét

„pusztakezes” és kilenc fegyveres (kés, bot, lőfegyver elleni) mozdulat-
sort, amelyre összességében nagyjából 10-12 perce van a versenyző pá-
rosnak. 

– Hol mutatta be a gyakorlatot?
– A közeli olaszországi nyaralóvárosban, Lignano-ban rendeztek egy

nemzetközi versenyt, ahol az említett formagyakorlatból is lehetett vizs-
gázni. A megjelent kilencvenhat párból csupán tíz páros jelentkezését
fogadta el a szigorú Kodokan Judo szövetség vezetése és közülük is csak
hat pár kapta meg az egészen különleges és ritka elismerést, az eredmé-
nyes vizsgát igazoló oklevelet. Nagy öröm volt számomra, hogy én is és a
formagyakorlatot velem párban bemutató Hegedűs Péter is átvehette ezt
Haruki Hemura elnöktől. Az már csak a ráadás, hogy hazaérkezésem után
szereztem még egy magyar bajnoki ezüstérmet is.        Szijártó Jácint 4.z

Szép eredmények Simon Mihálytól



Melyik hangszert válasszam?

Vonyarcvashegy – Hét csapat tizennégy produkcióját élvezhette az érdeklődő május 5-én az angol drámafesztiválon
Vonyarcvashegyen. Iskolánk tanulói kiválóan szerepeltek!

Az angol nyelvű drámafesztivált a vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskolában három évvel ezelőtt nem titkolt
szándékkal indították útjára. A színjátszás iránt érdeklődő, angol nyelvet tanuló diákoknak kívántak teret biztosítani, hogy
színvonalas versengés keretében gyakorolhassák és tökéletesítsék nyelvtudásukat. A fesztivál napján a versenyzőket a
település polgármestere, Péter Károly köszöntötte, majd az intézmény igazgatója Erdei Ferenc nyitotta meg a programot.
Tizenhat évvel ezelőtt már nagy sikere volt a hazánkban megrendezett drámafesztiválnak. Több kategóriában nevezhettek
az angol nyelvű versenyre. Színjátszás mellett helyet kaptak a zenés darabok is. Az angol nyelvtagozatos és angol drá-
matagozatos színjátszók 2012. évi versenye jó hangulatban telt. A színvonalas produkciók mellett a színpadi megjelenést,
előadásmódot és a jelmezeket is értékelte a szakmai zsűri.

Íme a szép eredmények:

(Zorba, a görög) gyakran mégis utánzóként halunk meg.” ((Erich von Däniken)

Drámafesztivál - Hangszerválasztó - Ajánló
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Angol drámafesztivál

Májusban a Járdányi Pál Zeneiskola tanárai és növendékei rendhagyó énekóra
keretében hangszerbemutatót tartottak alsó tagozatosainknak. Céljuk a zenetanulás
népszerűsítése volt. Iskolánk alsós tanulói megismerkedhettek városunk
zeneiskolájában oktatott hangszerekkel. Az ott tanuló növendékeink, tanáraink
szólaltatták meg a legkülönbözőbb hangszereket, ezzel is kedvet teremtve a zene-
tanuláshoz. Fotó: Vigh Dorina 6.z

4.z  /8 tanuló/ –  Az unatkozó király c.
meséjüket ezüst minősítésben része‐
sítette a zsűri. Szijártó Jácint a „jövő
színésze” elismerő oklevélben része‐
sült

6.a‐z  /13 tanuló/ – Hálaadási ünnepi
vacsora c. történet bronz minősítést
kapott

6. z /3 tanuló/ – Stark Bence, Filipe
Dário, Tóth András. Az orvosnál c.
színdarabot arany minősítésre érté‐
kelte a zsűri. Ez a színdarab megkap‐
ta a legszebb kiejtés és a legjobb
előadás díját is. Filipe Dário a legjobb
férfi színész elismerésben részesült!

Czár Fanni 4.z

Somogyi Júlia 4.z Kiss Simon 4.z Bakos Erik 3.z

Filipe Dário 6.z

A gonosz királynő (Julia Roberts) megfosztja jogos örökségétől az árva hercegnőt, Hófehérkét (Lily
Collins), hogy ő maga uralkodhasson a királyságban. Nem mellesleg pedig szeretné felkelteni a
jóképű Alcott herceg (Armie Hammer) figyelmét is. Hófehérke szépsége azonban megbabonázza a
herceget, aki rögvest beleszeret. Dühében a királynő száműzi a fiatal lányt a sötét erdőbe, ahol remé-
nyei szerint egy emberevő szörnyeteg gyomrában köt majd ki. A talpraesett hercegnő azonban szö-
vetkezik hét lelkes, lázadó törpével, hogy visszakövetelje magának a trónt, elűzze a gonoszt és visz-
szaállítsa a rendet a birodalomban. Humoros, vidám és látványos film. Nesic Tamara 5.z

Filmajánló • Tükröm, tükröm



A dalostalálkozók egész Magyarországot átölelő mozgalma a kóruséneklés népszerűsítését szolgálják, és lehetőséget ad-
nak a felkészülő kórusok minősítésére is szakmai zsűri előtt.

A rendezvénysorozat megyei koordinátora az Eötvös
Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet. Fő
támogató a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Kodály
Társaság, a KÓTA, fő helyi szervező a Tapolcai Általános
Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége és a Tamási Áron
Művelődési Központ. A szakmai zsűri tagjai voltak:

A zsűri elnöke: Dr. Kerekesné Pitel Anna a KÓTA Ifjúsági
Bizottságának tagja, az Országos Kicsinyek Kórusa Fesztivál
kitalálója, főszervezője 

Zsűritagok: 
– Petheő Balázsné karnagy, megyei szaktanácsadó, a KÓTA

és a Bárdos Társaság tagja
– Veres Györgyné Petrőcz Mária, a veszprémi Dohnányi

Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola magánénektanára és
karnagya, a KÓTA választmányának tagja.

Éneklő Ifjúság

„Ha természetes módon élsz, sosem leszel szegény,12

ALABÁRDOS

Éneklő Ifjúság – Tapolca, 2012.05.29. 
Tamási Áron Művelődési Központ

Kicsinyek Kórusa – ezüstminősítés
Cinegék együttes – aranyminősítés

Nagykórus – aranyminősítés

A 2. osztályosok Tavaszi szél címmel
gyermekjátékot mutattak be  

Csengettyűs együttes
(7‐8. osztályos fiúk) Duna menti karikázó (4.z osztály)



de ha a képzelgések szerint, sosem leszel gazdag.” ((Epikurosz)

DÖK-nap

13(William James)
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DÖK-nap iskolánkban 2012. május 25.

A májusfa kitáncolásával kezdődött a nap Állatbemutató is volt Pócsi Béla jóvoltából

Az arcfestés remeke

Kerékpáros ügyességi verseny is zajlott a suliban

Hulahopp is izgalmas volt Lajhármászás kitűnő hangulatban



„Nem lehet összekötni a pontokat a jövőt fürkészve,

Végzőseink

14 (zsidó közmondás)
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Felső sor: Magyar Miklós, Horváth József, Kertész Zoltán, Kozma‐Bognár Ádám Benjamin, Deák Szabolcs, Szarka Márk. Középső sor: Sárdi
József Roland, Lakat András, Galambos Marianna, Rédei Alexandra, Cser Gréta, Román Szabolcs, Molnár Bálint Ferenc. Alsó sor: Dragus

Andrea, Tóth Vivien, Dallos Réka, Kovács Katalin, Varga Vivien, Angyal Sára, Nesic Regina Nóra. 
Hiányzik a képről: Borbély Bence Károly

Felső sor: Hegedüs Péter, Szabó Gergely András, Sibak Patrik, Magyarósi Gergő, Vincze Győző, Illés Attila Márk, Bodor Tamás Levente,
Batka Benedek. Középső sor:  Farkas Ádám, Illés Zsófia, Hatvani Rebeka, Karácsony Eszter, Nagy Enikő, Szabó Gabriella, Wildhoffer

Renáta, Bardon Nikoletta Teréz. Alsó sor: Sásdi István, Németh Ádám Csaba, Lengyel Zsófia Dóra, Tóth Dóra, Sebős Sára, Kekk Laura Rita,
Vitai Laura, Sásdi Árpád.

8.a

8.z



az összefüggések csak utólag visszanézve látszanak.” ((Steve Jobs)

Kalendárium - Humor

15(ismeretlen)

JÚNIUS • SZENT IVÁN HAVA • NYÁRELŐ HÓ

Rák (VI.21.-VII.20.)
8. Medárd. Elsősorban az időjóslásról nevezetes. Ezen a
napon erős lehűlés várható. Ha esővel köszönt be, akkor ez
több hétig is eltarthat: "ha Medárdkor esik, negyven napon
esik". 
10. Margit. A retek-, a káposzta-, lenvetés ideje.
11. Barnabás. Sok helyen szénakaszáló nap, de ekkor ér-
demes bizonyos gyógyfüveket is gyűjteni.
13. Antal. Páduai Szent Antal a szembetegek, a gyulla-
dásban szenvedők oltalmazója. Baranyában e napon gyújt-
ják meg ősi módon a gyógyító erejű „Szent Antal tüzét”.
15. Vida. A nyarat jelenti: a szántóföldi növények befe-
jezték növekedésüket és az érés időszaka következik. A
rákok és a halak is már teljesen kifejlődtek.
24. János. Virágos Szent János vagy Szent Iván a nyári
napforduló ünnepe. Az év legrövidebb éjszakáját Európa
nagy részén ősi rítusokkal ünneplik. Nálunk a fiatalok tűz-
ugrását és szentiváni énekeit említhetjük. Sok helyen a tűz-
be – gonoszűzés céljából – gyógyfüveket, gyümölcsöt, egye-
bet dobnak
29. Péter, Pál. Az aratás kezdőnapja. A halászok is e napot
ünneplik, mert Szent Péter a védőszentjük. A nap előestéjén
a halászok rúdra kötözött ponttyal végigjárják a falut. Más-
nap a vízparton halpaprikással, túrós csuszával folytatódik
az ünneplés. 

JÚLIUS • SZENT JAKAB HAVA • NYÁRHÓ

Oroszlán (VII.21.-VIII.20.)
5. Sarolta. Ha esővel köszönt be, rossz lesz a dió- és mo-
gyorótermés. 
13. Margit. Ha esőt, zivatart hoz, „mérges Margit”-nak ne-
vezik. Ha ezen a napon jó idő van, akkor hagyomány szerint
elkezdődhet a szabadban való fürdőzés.

20. Illés. ősi kígyó- és medveünnep, a pásztoroknak do-
logtiltó nap. Gonoszjáró napnak is
számít: gyakran zivatart jég-
esőt hoz.
21. Dániel. Ha Illés nem
hoz esőt, Dánieltől vár-
hatjuk.
22. Mária-Magdolna.
Szépségvarázsoló nap.
Az e napon vágott leány-
haj biztos sikert arat.
Mária-Magdolna is ziva-
tarhozó napnak számít.
25. Jakab. Ezen a napon áll meg a
szőlő növekedése, és kezd édesedni.
Ha Jakab napja derűs, jó gyümölcstermésre számíthatunk,
de nincs kizárva a zivatar sem. 
26. Anna. E napon szakad meg a virágos kender töve.

AUGUSZTUS • KISASSZONY HAVA

• NYÁRUTÓ HÓ

Szűz (VIII.21.-IX.20.)
10. Lőrinc. A naptár elcsúszása következtében néhány ké-
sőbbi (szeptember 5.) érvényességű tapasztalat kapcsolódik
ehhez a naphoz 
15. Nagyboldogasszony. Derült idejével jó szőlő- és gyü-
mölcstermést jósol. A „kétasszonykö”ze" (VIII. 15.-IX. 8.)
varázserejű időszak, ekkor szedik a különféle varázsfüve-
ket, cséplik a magnak való búzát, gyűjtik az ültetni való to-
jást. Az ekkor keltetett tyúkok lesznek a legjobb tojók.
16. Rókus. A ridegen tartott szarvasmarhák védőszentje.
20. István. Szent István magyar király ünnepe. Ezen a na-
pon már az új búzából sütik a kenyeret.
24. Bertalan. Sok helyen őszkezdő nap, féregirtást, takarí-
tást, szellőztetést tartanak.  Borbély Máté 5.z

KALENDÁRIUM

ALABÁRDOS

Viccek
A tanító néni kérdezi a környezetismeret órán:
- Gyerekek, ki tudja, hogyan jutunk tiszta ivóvízhez?
Móricka jelentkezik:
- Merítünk a folyóból egy pohár vizet, és jól megmossuk!

A második osztályos Pistike sírva jön ki a szobájából.
Anyukája kérdezi tőle:
- Mi a baj, kisfiam?
- Nem tudom megcsinálni a matek házimat!
- Hogy-hogy?
- Nincsenek a számítógépemen római számok!

- Milyen idős a nyári gyerek?
- Szünidős.

A tanítónéni kérdezi Józsikától:
- Na, tudod-e hány nap van egy évben?
- Hét. 
- Hét? Gondolkozz csak!
- Szerintem hét. 
- Dehogyis! 
- Én csak hetet ismerek: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, pén-
tek, szombat, vasárnap. Azt nem tetszett mondani, hogy
ismételjem el ötvenkétszer!

- Tanító néni, tudja-e, mi az: piros, hat lába van és nyolc szeme?
- Nem, Móricka. Mi az?
- Azt én se tudom, de ott ül a tanító néni vállán.

Tarnai Martin 6.a



Felelős szerkesztő: Zentai Csaba
Szerkesztőségi tagok: Pál Milán, Kardos Krisztina, Tarnai Martin,

Vitus Kata, Vigh Dorina, Bakos Alexandra, Nesic Tamara, Kiss
Simon, Batka Kristóf, Dömötör Viola, Nemes Vivien, Nárai Barbara,

Bruckner Anna, Szijártó Jácint, Borbély Máté, Honti Dávid, Murai
Patrícia, Tarnai Viktória, Őri András, Hóbor Szabina, Tóth Dóra

Weboldal: www.alabardos.eoldal.hu
Elérhetőség: alabardosujsag@citromail.hu

Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda, Tapolca

A Tapolcai Általános
Iskola Bárdos Lajos

Intézményegységének
a diákújságja

Tapolca, Úttörő u. 1-5.
Tel.: 87/510-242, Tel.: 87/510-243

Megjelenik havonta.
Nyilvántartási szám: 76.132/1997.

Felelős kiadó: Bajner Imre
igazgató

A bölcsességeket gyűjtötte: Kiss Simon 4.z

RejtvényALABÁRDOS
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Észrevételeket, véleményeket, cikkeket, verseket a szer-
kesztőség címére emailben (alabardosujsag@citromail.hu
vagy alabardosujsagtapolca@gmail.com) várunk.
A helyes megfejtők között ajándékokat sorsolunk ki az
iskola Szülői Munkaközössége, a La Pergola pizzéria és
étterem, a Balaton Elektronika Kft., valamint a Kölcsey
Nyomda Kft. jóvoltából.

A rejtvény megoldását emailben várjuk az
alabardosujsag@citromail.hu címre!

A helyes megfejtést beküldők
között a LA PERGOLA PIZ-
ZÉRIA jóvoltából pizzát sorsolunk
ki! (Beküldési határidő: augusztus
20.)
Sorsolás: 2012. szeptember 3.
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A
La Pergola
Pizzéria 
pizzáját nyerte: 
Szijártó Jácint 4.z 
További nyerteseink:
Borsos Barbara 2.z /labda/, Balogh Kata 2.z /pénztár‐
ca/, Moór Kata 2.z /labda/, Őri András 5.z /labda/,
Lenner Júlia 6.z /sportszer/, Borbély Máté 5.z /bubo‐
rékfúvó/, Háromi Kristóf 1.a /buborékfúvó/, Tölgyes
Réka 2.z /buborékfúvó/

1. Hátizsákos gyaloglás a szabadban.
2. Sok napsütés okozta betegség.
3. Egyrészes női ruhadarab úszáshoz, strandoláshoz.
4. Nyári szünet más néven (a diákok a táblára írják).
5. Könnyű, nyitott nyári lábbeli.
6. Nyári hónap.
7. Hideg nyári édesség.
8. Fürdésre kijelölt hely.
9. Ezt kapják a tanulók az évzárón.
10. Fűbe terített pléd, egy korárnyi finomság:

ez a ........................... .
11. Ez a nyár.
12. Legnagyobb tavunk, sok család nyaralóhelye.
13. Nyári mezőgazdasági munka.
14. Naponta tartózkodás, hogy barna légy.
15. Ha nem akarsz leégni, kend magadra!

Beküldendő a bekarikázott betűkből kapott szó!
___
1

___
2

___
3

___
4

___
5

___
6


