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Zelk Zoltán: Hóvirág

Tél eleje, tél közepe:

Havas a hegyek teteje,

Sehol egy árva virág-

Zúzmarás a fán az ág.

Ám a tél után, egy reggelen,

Csoda történik a hegyen:

Kibújik a hóvirág,

S megrezzen a fán az ág.

Öröm rezzen ágról ágra:

Itt a tavasz nemsokára,

Kizöldülnek mind a fák-

Isten hozott, hóvirág! Tóth Teodóra és Szalma Sára 
2. z-s tanulók 

hóvirág hajtogatásai



március 13-14.            Iskolai ünnepély. Megemlékezés 
                                   1848. március 15-éről
március 18.                  Nyílt nap (3-4. osztály)
március 19.                  Nyílt nap (5-8. és 1-2. osztály)
március 22. 9-12          Családi nap leendő elsősöknek
március vége               Szavalóverseny alsó- és felső 
                                   tagozatosoknak
március 24. 14 óra       Évi rendes diákközgyűlés
áprilisban hetente        (TÁMOP 3.1.4) Úszásoktatás 
                                     (2. évfolyam) 35 fő
áprilisban hetente        (TÁMOP 3.1.4) Informatika szakkör (18 fő)
április                           (TÁMOP 3.1.4) Erdei iskola (2 cs.) 
április                           (TÁMOP 3.1.4) Veszprémi állatkert (7. évf.)
április                                 (TÁMOP 3.1.4) Jó gyakorlat átvétele
április                           (TÁMOP 3.1.4) Kerékpáros tábor 
                                     (20+10 fő)
április 7. 16 óra             Munkaértekezlet 
április 7. 17 óra              Fogadóóra alsó tagozat

                                      III. Szülői értekezlet  felső tagozat 
április 11.                       Költészet napja 
április 14.                       Tavaszi népszokás – Zöldágjárás
                                      Húsvéti játszóház 
április 15. (kedd)            Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
április 16. (szerda)         Tantestületi továbbképzési nap 
                                      (tanítás nélküli munkanap)
április 23. (szerda)         Tavaszi szünet utáni első tanítási nap
2014. április vége-május eleje 
                                      Idegen nyelvi szintfelmérő 2. oszt.
2014. április 2-május 27. A tanulók fizikai állapotát 
                                     felmérő vizsgálatok 
2014. április-május       Éneklő Ifjúság
                                      Hangszerbemutató
                                      Zeneiskolai meghallgatás 
                                     a 2. osztályosoknak
2014. április-május       Májusfa állítás
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ALABÁRDOS KÖZÉRDEKŰ - 1% ADÓ

Nincsenek barátok. Csak baráti pillanatok vannak. (Jules Renard):: ::

ALABÁRDOS rendezvénynaptár MÁRCIUS–ÁPRIL IS

Friss információkról a www.alabardos.eoldal.hu és www.bardos.tapolca.hu oldalon tájékozódhatnak.
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Tisztelt Szülök! 
Tisztelt Támogatóink!

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

Alapítványunk neve:
BÁRDOS LAJOS ALAPÍTVÁNY A TAPOLCAI GYERMEKEKÉRT

Adószáma: 19261791-1-19 Számlaszáma: 73200079-11200967

Alapítványi pénzeszköz felhasználása: műanyagszékek,ülőpárnák,énekkaros fellépő sálak, nyakkendők vásárlása,
étkezési munkalap felhelyezése, tanulók versenyeztetése, jutalmazása. Az előző tanévben alapítványi pénzből
építettünk multifunkcionális játszóteret, vásároltunk kültéri ping-pong asztalt, szabadtéri tanterem és strand-röp-
labdapálya építésénél a költségek egy részét is ebből fedez-
tük.

Az alapítvány 2013. évben a következő beruházásokban
támogatta az iskolát:  

- alsós kórus számára nyakkendők készíttetése
- játszótéri eszközök vásárlása 
- jutalmazások, jutalomkönyvek vásárlása 
- felsős kórus hímzett thermos sál 

Folyamatosan biztosítjuk tanítványaink versenyeztetéséhez
és szerepléseihez szükséges költségeiknek egy részét. Alapít-
ványi pénzeszközökkel segítettük rendezvényeink színvonalas
lebonyolítását.

Tisztelettel: Iskolavezetés, a nevelőtestület és a diákság



8300 Tapolca, Úttörő u.1-5. • Tel./Fax.:87/510-243  
E-mail:bardos@tapolcaialtisk.sulinet.hu 
Igazgatóhelyettes: Gál Attila

Iskolánk 8 évfolyamos általános iskola, évfolyamonként
egy ének-zenei és egy normál tantervű osztállyal. Alapvető
célunk és feladatunk, hogy képessé tegyük a tanulókat a való-
ság sokoldalú és tárgyilagos megismerésére, megszerzett is-
mereteik gyakorlati alkalmazására. Ehhez nyújt segítséget
iskolánk magasan képzett tantestülete.

Tárgyi feltételek: Az iskolaépület a város központjában he-
lyezkedik el, könnyen és gyorsan megközelíthető. Felújított
iskolaépület, nagy udvar, zöld terület, műfüves és bitumenes
sportpályák, multifunkcionális játszótér, szabadtéri tanterem,
strandröplabdapálya, és ebédlő áll a gyerekek rendelkezésére.

Értékeink: Napi munkánkban központi szerepe van a mű-
vészetekkel való személyiségformálásnak. Az emelt szintű
ének-zenei tagozaton külön gondot fordítunk a tanulók zenei
képességének kifejlesztésére, zeneszeretetének, zenekultúrá-
jának, és műveltségének megalapozására. Ennek eszköze a ze-
nével való aktív, élményszerű, alkotó találkozás. Gyerekeink
4. osztályra megtanulnak alapszinten furulyázni. Aranydip-
lomás énekkaraink országos hírnevet szereztek városunknak.
Tanórai keretek között tanítjuk a néptáncot. Labdarúgó
osztályunkba felvett gyerekek személyiségét, alapkészségeit
heti 5 órában a sport segítségével fejlesztjük. Az idegen-nyelv
tanulását játékos formában, képzett szaktanár vezetésével első
osztálytól biztosítjuk angol vagy német nyelven, amit 3. osz-
tálytól emelt óraszámban tanulhatnak a tanulók. Idegen nyel-
vekből és matematikából csoportbontással biztosítjuk a
képesség szerinti haladást. A nívócsoportos matematika-,

teljesítménycsoportos magyar nyelvtan-oktatás mel-
lett középiskolára előkészítő foglalkozások is segítik
a gyerekek fejlődését. Ennek köszönhetően matema-
tikából és magyarból is az országos szint felett telje-

sítenek diákjaink az összehasonlító mérések alapján.
Kiemelkedők tanulmányi versenyeredményeink is. Al-

sóban napközit, felsőben tanulószobát biztosítunk. 1. és 2.
osztályokban osztályonkénti (homogén) napközis csoportot
alakítunk ki. A hátrányos helyzetű és lemaradó tanulóink fel-
zárkóztatását két fejlesztő pedagógus egyéni foglalkozások
keretében segíti. Tanórán kívüli programjaink: A tehetség-
gondozást ingyenes szakköreink biztosítják. Tanulóink szá-
mára heti rendszerességgel tartunk judó oktatást. 4. osztálytól
kezdve pedig órarendbe építve tanulnak diákjaink informati-
kát. Kalendáriumi délutánok, játszóházak keretén belül játé-
kos formában megismertetjük a gyerekeket népi
hagyományainkkal. Szakképzett gyógytestnevelő közremű-
ködésével igényesen kialakított tornaszobában biztosítunk le-
hetőséget az órarendbe illesztett gyógytestnevelésre. Igény
szerint alsósoknak úszásoktatást, felsősöknek sítábort szer-
vezünk. Az elsősök gólyatáborban, a nagyobbak erdei isko-
lában vehetnek részt. Biztosítjuk a színházba és
hangversenyre járás lehetőségét is. A környezetvédelem fon-
tosságát számtalan programmal kívánjuk tudatosítani (pl.:
ÖKO iskola, papírgyűjtés, madárbarát iskola, erdei iskola…).
Évente hat alkalommal megjelenő, országos hírű iskolaújsá-
gunkban, az Alabárdosban rendszeresen olvashatnak az is-
kola életéről. Nyílt napjaink: leendő elsőseinknek és
szüleiknek 2014. február 25-26. 7.45-11.35

Családi nap: 2014. március 22. szombat 900-1200              
játékos foglalkozások (ének, tánc, sport, kézműves)
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ALABÁRDOSISKOLAAJÁNLÓ / INTERJÚ

Tartsd közel a barátaidat, még közelebb az ellenségeidet. (Mario Gianluigi Puzo):: ::

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Bárdos Lajos Székhelyintézménye

- Mi volt a kedvenc játéka gyermekkorában?
- Egy szép „sírós”baba, aminek a lábán egy piros kis bőr-

csizma volt. Valószínűleg orosz gyártmány volt, mivel a ruhája
is orosz népviselet utalt.

- Kedvenc állata? Miért?
- A macska, mert nagyon ragaszkodó állat és lehet simo-

gatni, dögönyözni.

- Kedvenc étele, süteménye?
- Kedvenc ételem a dödölle. Mikor kislány voltam, és elő-

ször ettem, azt hittem, hogy hagymás nokedli. Ha a nagyma-
mámnál voltam mindig ezt kértem tőle. Kedvenc süteményem
a házi krémes. Búcsúkor mindig sütött a nagymama.

- Mi volt a kedvenc játéka gyermekkorában?
- Nagyon szerettem babázni. Volt egy kopasz babám, akit

nagypapám Rákosi-babának nevezett el Rákosi Mátyás után.
Akkori eszemmel bele sem gondoltam, kitől származik a neve.

- Kedvenc állata? Miért?
- A kutyákat szeretem a legjobban, mert a kutya az egyetlen

állat, amelyik sokkal jobban szeret engem, mint saját magát.
Nekünk is van kettő, egy kis bolognese, akit Misinek hívunk,
és egy labrador kislány, aki a Bora nevet viseli.

- Kedvenc étele, süteménye?
- A lencsefőzeléket nagyon szeretem sok-sok füstölt hússal.

Kedvenc süteményem a Lajcsi-szelet, úgy, ahogy anyukám
készítette.

Szijártóné 
Lovász 

Gabriella 
tanítónővel

Interjú az első osztályosokat tanító pedagógusokkal

Szijártó
Miklósné

Márti 
nénivel

- Mi volt a kedvenc játéka gyermekkorában?

- Kedvenc állata? Miért?

- Kedvenc étele, süteménye?

>>>



4
ALABÁRDOS A TANÍTÓNŐK BEMUTATKOZÁSA

A boldogság titka az, hogy elérhető céljaink legyenek. (Nicholas Sparks):: ::

Szijártó Miklósné (Márti néni) vagyok. Balatonedericsen
lakom. Általános iskolai tanulmányaimat is ott végeztem, majd a
tapolcai Batsányi János Gimnáziumban érettségiztem. Gimnázi-
umi éveim alatt sokat gondolkodtam azon, hogy vajon mi leszek,
ha „nagy ” leszek. A gyerekeket mindig nagyon szerettem, de
nem volt határozott szándékom, hogy tanító legyek. Utólag azon-
ban nagyon örülök, hogy jelentkezési lapomat a győri Apáczai
Csere János Tanítóképző Főiskolára adtam be, ahol 1989-ben vé-
geztem. Ez évtől a Bárdos iskolában dolgozom. Két gyermekem
van, egy lány és egy fiú.  Kislányom Tamara jogi egyetemre jár,
a fiam Miklós még a helyi gimnázium diákja. Kedvenc időtölté-
sem az állatokkal való foglalatosság. Van két kutyánk, egy BORA
névre hallgató labrador kislányunk és egy MISI nevű apró bo-
lognese kutyusunk. Szabadidőnket szeretem nekik szentelni. Szí-
vesen csavargunk velük az erdőn, a nemesvitai dombokon,
ahonnan csodálatos kilátás nyílik a környező hegyekre és a Ba-
latonra. Ilyenkor töltődöm fel igazán. Remélem, sok aranyos le-
endő első osztályos kisgyereket ismerhetek meg, hiszen nincsen
számomra nagyobb boldogság, annál, mint mikor egy apróság  a
szemem láttára tanul meg olvasni,írni,számolni, s így válik óvo-
dásból igazi iskolássá. Móricz Zsigmond szavaival zárom bemu-
tatkozásomat: 

„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit
megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény
sem”.

Szijártóné Lovász Gabriellának hívnak, jelenleg a 2.z osz-
tályfőnöke és az alsó tagozat munkaközösség vezetője vagyok.
Ide jártam általános iskolába zenei tagozatos osztályba.

Gyermekkoromban is tanítónak készültem. Leültettem a plüss
állatokat a heverőre, s úgy oktattam őket. 1992-ben végeztem az
Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán. Tanulmányaim be-
fejeztével a Batsányi János Általános Iskolába kerültem, mint pá-
lyakezdő. Sokat tanultam ott kiváló pedagógusoktól, de nagy
öröm volt számomra, mikor régi tanáraim hívtak már pedagógus-
ként egykori iskolámba. Egy év munka után megszületett Áron
nevű gyermekem, aki jelenleg a Pannon Egyetem anglisztika ger-
manisztika szak másodéves hallgatója. Rá kilenc évre született
második gyermekem Jácint, aki az iskolánk 6.z osztályos tanu-
lója. Közben Szombathelyen elvégeztem a tánc-és drámapeda-
gógia szakot, majd pedagógus szakvizsgát szereztem. A zene, a
tánc mindig meghatározó volt számomra. Hat évig zongoráztam,
majd a diákkori énekkaros évek után jelenleg is kórustag vagyok
a Tapolcai Kamarakórusban. Kedvenc időtöltésem a zenén kívül
az olvasás, a kirándulás. Szeretek színházba, koncertekre járni.
Gyakran eljárok úszni, lehetőség szerint a természetes vizeket ré-
szesítem előnyben. Az állatok szeretete, szinte minden emberre
jellemző. Nálunk házi állatkert működik: van egy Micike nevű
macskánk, egy öreg Brúnó nevű pulink, egy beszélő jákó papa-
gájunk, aki a Dexter névre hallgat, egy 200 l-es akváriumunk af-
rikai, édesvízi sügérekkel, s egy kövér Teknőc  Ernőnk. Minden
második év végén nehéz szívvel búcsúzom tanítványaimtól, de
szeretettel, új kihívásokkal várom az új pici elsősöket is. Végül
egy idézettel szeretnék zárni, ami egy olyan könyvből való, amit
szeretett tanárom Török Attiláné ajándékozott nekem: 

„Ne tartsd fontosnak, hogy fontosnak tartsanak! Egyszerűen
csak szeress és fontos leszel!” (Simon András)

A tanítónők bemutatkozása

- Mi volt a kedvenc játéka gyermekkorában?
- Magyarországon Szigliget, mert ott van egy családi nya-

raló, s nagyon szeretem azt a zegzugos Balaton parti kis tele-
pülést. Külföldön a Horvátországi Rovinjt, melyet az Isztriai
– félsziget ékszerdobozának is nevezik. Romantikus tenger-
parti település, ahol nagyon szép a naplemente.

- Milyen emberi tulajdonságokat értékel?
- A legfontosabbnak az őszinteséget tartom, de értékelem a

becsületséget és az empatikus magatartást.
- Min szokott nevetni?
- Gyerekek „aranyköpésein”, de amúgy bármin,  ha jó a

hangulat. 

- Meryl  Streep, Tom Cruise.

- Távol Afrikától, és a Poirot történetek.

- Melyik három tárgyat vinné egy lakatlan szigetre?
- Elvinném a kedvenc párnámat, takarómat, és a tükrömet.

- Szeretnék megtanulni vitorlázni és mindig nagyon érdekelt
a lakberendezés. Ha időm és lehetőségem lenne rá, szívesen
tanulnék, de sajnos életem olyan szakaszában vagyok jelenleg,
hogy energiámat másra kell egyelőre fordítanom.

- Mi volt a kedvenc játéka gyermekkorában?
- Férjem munkája miatt nyaralni nem tudunk, de Sárvárra

rendszeresen ellátogatunk. A nyaralásra szánt pénzt a házra
és a gyerekekre költjük.

- Milyen emberi tulajdonságokat értékel?
- A segítőkészséget, együttérzést, nyugodtságot,amit én is

át tudok venni.
- Min szokott nevetni?
-  Misi kutyánkon, a híradó politikai jellegű ígéretein, év-

értékelőin, internetes butaságokon.
- Kedvenc színésze?
- Renee Zellweger, Sandra Bullock.

-- Igazi kikapcsolódást nyújt a Nap, széna, eper trilógia, a
80-as évek eredeti falusi humorral fűszerezett cseh műremeke.
Könnyesre nevettem magam, ám csak felnőtteknek ajánlom! 

- Melyik három tárgyat vinné egy lakatlan szigetre?
- Bozótvágó kés mindenképpen jól jöhet. Ezen kívül ren-

geteg gyufát, hiszen nem vagyok benne biztos, hogy esténként
órákon keresztül szeretnék összedörzsölgetni köveket, fada-
rabokat. A gyerekeim fényképei nélkül el sem indulnék.

- Kedvenc nyaralóhelye?
- Gyakran festek akvarelleket, mostanában olajjal is pró-

bálkozom. Kutyakiképzéssel kapcsolatos könyveket is sze-
retem bújni. Lenne még mit tanulnom.

- Kedvenc nyaralóhelye?

- Milyen emberi tulajdonságokat értékel?

- Min szokott nevetni?

- Kedvenc színésze?

- Kedvenc filmje?

- Melyik három tárgyat vinné egy lakatlan szigetre?

- Mit szeretne megtanulni?
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ALABÁRDOSHANGVERSENY / KIFESTŐ

Az igazi barát az, aki akkor jön, amikor mindenki más megy. (Walter Winchell):: ::

A Vujicsics Együttes hangversenyén voltunk

Az Ifjúsági Filharmónia keretében nézhettük meg a Tamási
Áron Művelődési Központban a Vujicsics együttes műsorát.

Bemutatkozásukkor megtudhattuk, hogy a Vujicsics Együt-
tes 1974-ben alakult Pomázon. A délszláv zenei formáció
azóta Európa folkzenekarainak élvonalába tartozik. A tragi-
kusan elhunyt zeneszerző és népzenekutató Vujicsics Tihamér
munkásságát folytatva gyűjtik és dolgozzák fel a magyaror-
szági szerbek és horvátok zenéjét. Az Európát, Ausztráliát és
a Közel-Kelet országait bejárt együttes előadásait Bartók Béla
és Vujicsics Tihamér által gyűjtött dallamok teszik izgalmassá.
Koncertjeiken garantált a fergeteges hangulat és a vastapsos
siker, ami a zenészek magas szintű hangszeres tudásából épít-
kező csapategységének köszönhető.

A zenekar tagjai: 
Borbély Mihály - szaxofon, klarinét, tárogató
Vizeli Balázs - hegedűk

Eredics Áron - prímtambura, basszprímtambura, 
csellótambura, tarabuka, tapan, ének 

Eredics Gábor - basszprímtambura, harmonika, ének
Eredics Kálmán - bőgő, tarabuka
Nagyon tetszett a műsor, mert gyönyörűen játszottak a

hangszereiken, amelyeken megszólaltatták a dalokat. Érde-
kesek voltak azok a  hangszerek is, melyeket Erdélyből hoztak.
A végén többször is visszatapsoltuk őket, mert annyira szépen
játszottak. Volt szaxofon, prímtrambula, nagybőgő, harmonika
és persze ének is hozzá. Nagyon jó volt az élő zene, érdemes
volt elmenni erre a hangversenyre. Kár, hogy csak 1 órán át
hallgathattuk ezt a gyönyörű népzenét.

Erdei Katalin és Szigeti Anna  6.a

Hekli Viktória 6.a
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ALABÁRDOS VERSENY EREDMÉNYEK / ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

Nem minden vándorút céltalan. (John Ronald Reuel Tolkien):: ::

Kiváló eredmények a Kazinczy Szép Magyar Beszéd
Verseny területi fordulójában
Veszprémben, a Deák Ferenc Általános Iskolában rendezték meg a Szép Magyar
Beszéd verseny területi fordulóját 2014. január 31-én. Két tanuló képviselte iskolánkat,
mindketten eredményesen: Batka Maja hatodikos tanulónk harmadik helyezést ért
el a korcsoportjában, Stark Bence nyolcadikos diákunk pedig első lett, ezzel jogot
nyert az országos versenyen való indulásra, melyet áprilisban rendeznek meg Balaton-
bogláron. Gratulálunk a versenyzőknek!

A Simonyi Zsigmond helyesíró verseny
iskolai forduló eredményei:

1848. március 15-re emlékeztünk... 
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország
újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti
identitás egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári
átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mito-
lógia részévé vált. Szerves része volt az 1848-as európai for-
radalmi hullámnak, azok közül viszont lényegében egyedül
jutott el sikeres katonai ellenállásig. Eredményességét mi sem
mutatja jobban, mint hogy csak a cári Oroszország beavatko-

zásával lehetett legyőzni, amelynek soha ekkora hadserege
addig nem járt még külföldön. Gyakorlatilag az 1848-49-es
harc a magyar nemzet történetének leghíresebb háborús konf-
liktusa is.

Mi történt 1848.március 15-én?
A bécsi forradalom híre ösztönző hatással volt a magyar

radikális ifjakra is. 15-én a Pilvax Kör tagjai, élükön Petőfi
Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal elhatározták, hogy
maguk szereznek érvényt a sajtószabadságnak. Alig néhányan
indultak el Landerer Lajos és Heckenast Gusztáv nyomdájá-
hoz, ahol cenzúra nélkül kinyomtatták az Irinyi József által
megfogalmazott 12 pontot, valamint Petőfi lelkesítő költemé-
nyét a Nemzeti dal-t. Délután nagygyűlést hirdettek a Nemzeti
Múzeum elé, ahol már több tízezer ember jelent meg. Itt fel-
olvasták a 12 pontot és Petőfi is elszavalta költeményét. Ezután
a Várba vonultak, hogy a Helytartótanáccsal elfogadtassák
követeléseiket. Ez teljes mértékben sikerült, így vér nélkül
győzött a forradalom. Az összegyűlt tömeg követelésére Tán-
csics Mihályt is szabadon bocsátották.

Idén iskolánk tanulóiból álló színjátszó kör emlékezett meg
a legkisebb gyerekek szívét is megérintő előadással Vighné
Varga Odett tanárnő vezetésével.             Hóbor Szabina 8.a

5. osztály: 1. Kovács Benedek
2. Vers Bence
3. Varga Sára

6. osztály: 1. Nagy Sándor
2. Minorics Kata
3. Bruckner Lilla

7. osztály: 1. Kovács Nikoletta
2. Bakos Alexandra
3. Borbély Ramóna

8. osztály: 1. Bruckner Anna
2. Almási Zsombor
3. Filipe Dárió
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ALABÁRDOSFELSŐS FARSANG / KIÁLLÍTÁS

Ahol a jólét megtelepszik, onnan nehezen áll tovább. (Hans Christian Andersen):: ::

Felsős farsang

Divat kavalkád 7.z                                                     Harmónia idősek otthona 6.a

Terroristák 7.a Görög táncosok 5.z

Alabárdos söröző kocsma jelenet 8.a és 8.z 6.z  Tv 6.z

Barcza Lilla  alkotása

Iskolánkban már évtizedes hagyománya van annak, hogy minden évben megrendezzük a felsősök farsangját. Ilyenkor
minden osztálynak lehetősége van bemutatkozni egy általa választott produkcióval.                               Nemes Vivien 7.z

Ásvány, kőzet és ősmaradvány kiállítás iskolánkban
Tizenharmadik alkalommal nyílt kétna-
pos kiállítás iskolánk aulájában szebbnél
szebb ásványokból, érdekes kőzetekből
és őskori fosszíliákból. Bősz Imre ásvány-
gyűjtő érdekes előadásokat tartott az alsós
és felsős tanulóknak, korosztályuknak
megfelelően. Az óraközi szünetekben vá-
sárolni is lehetett ásványokat, ásványi ék-
szereket és egyéb ajándéktárgyakat.

Az első napon az előadások után raj-
zolni lehetett a kiállított ásványokról, ős-
maradványokról. A második napon volt
a rajzpályázat eredmény hirdetése, ahol
nem csak a legjobbak, hanem minden
résztvevő díjazásban részesült! 

Külön említést érdemel Barcza
Lilla 8.z munkája. A tanulók figyelmesen vizsgálták 

a kiállítás anyagát                                                 
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ALABÁRDOS ALSÓS FARSANG

Homokba kellene írni a sértéseket, és kőbe vésni a dicséreteket.:: ::

Varga Viktória 1.a
-  Hercegnő, azért mert lányos.
Bogdán Boglárka 1.a
- Indián, azért mert tollam
volt.
Szabó Panka 1.z
- Hawaii lánynak, mert anyu-
kám adta az ötletet. 
Nagy Bianka 1.z 
- Hercegnő, mert azt válasz-
tottam. 
Gerencsér Ákos 1.z
- Ninjának, mert szeretek kar-
dozni és szeretem a fekete
színt.
Cser Mózer 1.z
- Zorrónak, mert szeretek kar-
dozni.
Moór Dóra 1.z
- Boszorkánynak, mert a test-
vérem is alsós korában az
volt.
Domján Rozina 1.z 
- Cicának, mert ez már vol-
tam, és még mindig tetszett.
Czeglédi Dániel 1.z 
- Ninjának, mert szeretem.
Lasancz Panna 1.z 
- Vízhercegő, mert sok her-
cegnős mesét nézek.
Gallos Sára 1.z
- Cowboy, mert apukám is
régen cowboynak öltözött.

Futó Zsófi 2.a
- Farsangon macska voltam,
és azért választottam a macska
jelmezt, mert szeretem a ci-
cákat
Takács Alexandra 2.a
- Indiánnak öltöztem, azért vá-
lasztottam ezt a jelmezt, mert
nekem nagyon tetszett.
Füleki Tamás 2.a
- Katona voltam, mert az a
kedvenc emberem, és nagyon
szeretem.
Bányár Amina 2.a
- Cica voltam farsangon, mert
tetszett az a jelmez.
SzőkeValéria 2.a
-  Hamupipőke voltam farsan-
gon, mert szeretem.
Sáfár Dóra 2.a
- Boszorkány voltam, mert
szeretem a fekete ruhákat. 
Horváth Ádám 2.z 
- Rohamrendőr, mert szeretem
a rohamrendőröket és felnőtt
koromban is az szeretnék
lenni.
Kovács Emese 2.z 
- Én katica voltam, mert sze-
retem a katicákat.
Benedek Ágnes 2.z
- Katica voltam, mert szeret-
nék repülni.

Czipri Gergő 2.z
- Jedi lovag, mert szeretem. 
- A star wars című film alapján.
Bakács Dániel 2.z
- Én lovag voltam, mert a nő-
vérem szereti a lovagokat.
Frigyik Fanni Bianka 2.z
-  Hannah Montana voltam,
azért, mert jó hangja van.
Kocsis Vivien 2.z
- Ördög voltam, mert anyu-
kám is annak öltözött.
Prandovszki Dávid 2.z
- Én ninja voltam, mert sze-
retek lopakodni.
Sarok Máté 2.z
- Cápának öltöztem, mert
szeretem a tengeri élőlénye-
ket.
Bakos Dominik 2.a
- Vámpír voltam, mert tetszett.
Jokesz Levente 2.a
- Optimusz prájmnak öltöztem.
Azért szeretem, mert segíte-
nek az embereken.
Katona Dóra 2.z
- Hercegnőnek, mert nekem
az a kedvencem.
Takács Szilárd 3.a
- Cigánylánynak öltöztem be,
mert nagyon viccesnek talál-
tam. Egy jó paróka adta az öt-
letet.

Süte Lilla 3.a
- Én páva voltam, mert ez a
madár a kedvencem.
Háromi Kristóf 3. a
- Rendőrnek öltöztem, mert
felnőtt koromban az szeretnék
lenni.
Lendvai Márk 3.a
- Én sponge bobnak öltöztem,
mert ebben az évben mókás
ruhába szerettem volna öl-
tözni.
Horváth Cintia 3.a
- Én hercegnő voltam, mert
ha felnövök, én hercegnő sze-
retnék lenni.
Mórocz  Kovács Virág  3.z. 
- A farsangon hercegnőnek öl-
töztem, azért mert otthon volt
hercegnős ruhánk.
Peresztegi Botond  3.z
A farsangon méhecskének öl-
töztem, mert ahhoz volt kel-
lékünk, és azért, mert az osz-
tályban még senki nem öltö-
zött be méhecskének.
Kovács Fanni 3.z
- A farsangon angyal voltam.
Azért öltöztem angyalnak,
mert - szerintem és anyukám
szerint is nem is kellett volna
beöltöznöm - nagyon szeretek
angyal lenni az iskolában is.

Alsósoktól kérdeztük meg, hogy minek öltöztek be
farsangkor, és miért választották azt a jelmezt…
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ALABÁRDOSALSÓS FARSANG

:: ::Az erdő legerősebb fái vagyunk. Mi kibírjuk a legnagyobb szelet is.

Varga Júlia 3.z
- A farsangon varázsló voltam. 
Azért varázslónak öltöztem,
mert az nagyon tetszik nekem.
Zavaczki Aliz 3.z
- Pókkirálynő voltam, mert
tetszett a ruha és szép voltam
benne.
Domokos Gabriella 3.z
- Én középkori írnoknak öl-
töztem, azért mert vicces és
ötletes volt a jelmez.
Miskó Dóra 3.z
- Clawden wolf voltam a far-
sangon.  Ő a kedvenc monster
high szereplőm.
Kocsis Gergely 3.z
- Katona voltam, mert könnyű
volt megcsinálni a jelmezt.
Domokos Golda 3.z
- Bennszülött voltam, azért azt
választottam, mert anyukám
mondta, és viccesnek tartot-
tam. Senki nem volt, aki ennek
öltözött volna be az osztályban.
Anyukám tervezte a ruhát.
Forika Boglárka 3.z
- Pöttyös túró rudi voltam,
mert egyszerű és nagyon sze-
retem a túró rudit.
Csarmasz Regina Anna 3.z
- Ördög voltam farsangon,
mert azt a szüleimmel csinál-
tam.

Simon Rebeka 3.z
- Én műtősnőnek öltöztem.
Azért mert anyukám olyan he-
lyen dolgozik, ahonnan köny-
nyű volt a kellékeket besze-
rezni.
Szombathelyi Martin 3.z
- Én halásznak öltöztem.
Azért öltöztem halásznak,
mert én már nagyon szeretnék
halászni apukámmal.
Kovács Martin 3.z
- Farsangon repper voltam,
mert a menők repperek.
Hardi András 3.z
- Én hóhérnak öltöztem föl a
farsangra, mert ahhoz volt a
legkönnyebb hozzájutni.
Balikó Laura 3.z
- Draku Laura voltam farsan-
gon, azért, mert a neve is
olyan mint az enyém. Sajnos
nem volt könnyű elkésziteni.
Halász Petra 3.z
- Hawai lány voltam. Azért
azt választottam, mert el sze-
retnék jutni oda.
Kemes Réka 4.a
- Macska voltam, mert tetszett
az ötlet. Szép voltam.
Bányár Hanna 4.a
- Én spanyol táncos vol-
tam,mert szeretem a spanyol
táncosokat és szép a ruhájuk.

Molnár Bianka 4.a
- Indián voltam, mert az na-
gyon tetszett.
Czeglédi Dominik 4.a
- Én sikoly voltam farsangon.
Azért azt választottam, mert
az szerettem volna lenni.
Hanczvikel Levente 4.a
A farsangon sportoló voltam.
Szerettem volna az lenni, de
csak az utolsó pillanatokban
alkottuk meg.
Molnár Viktória 4.a
- Én pompom lány voltam,
mert régen rockira jártam, és
nagyon megtetszett.
Szalma Sára 2.z
-  Clowdennek öltöztem, mert
az a kedvenc Monster High
babám.
Kardos Tamás  4.z
- Gladiátornak,  mert nekem
nagyon megtetszett.
Tóth Liza 4.z 
- Rocker lány voltam. Azért,
mert szerintem különleges, és
olyat akartam, aminek biztos
nem öltözik más.
Fraller Benedek 4.z 
- Én íjásznak öltöztem. A saját
felszerelésemet használtam.
Moór Katalin 4.z 
- Cowbolynak öltöztem. Azért
azt választottam, mert nem

akartam nagyon beöltözni.
Király Amanda 4.a
- Ördög voltam, mert most
választhattam ki utoljára,
mert jövő évtől az osztály-
főnök dönti el.
Szilágyi Liza 4.a
- Boszorkány, mert az a jel-
mez nagyon tetszett.
Császár Tímea 4.a
- Gésának öltöztem, mert
nagyon szép.
Lendvay Krisztina 4.a
- Farsangon boszorkány vol-
tam, mert az volt a legjobb.
Farkas Mercédesz 4.a
- Sellő voltam, mert még
nem voltam sellő.
Renner Nikolett 4.a 
- Rabnak öltöztem be, mert
nagyon vicces, és jópofa.
Csomó viccem is van hozzá.
Gacs Gabriella Alexia 4.a
- Kinai vagy japán, mert
szép kék színe volt a ruhám-
nak, és szép díszítések vol-
tak rajta.
Sabján Olivér 4.a
- Varázslónak, mert szere-
tem a varázslatot.
Csörnyi Richárd 4.a 
- Focista voltam mert, csak
ez volt.
Hekli Virág 4.a
-  Kleopátra voltam. Az volt
csak a boltban.
Stark Eszter Anna 4.z
- A farsangon teafilternek öl-
töztem. Azért ezt választot-
tam, mert ötletes és gondol-
tam, hogy ilyen senki se
lesz.
Benedek Enikő 4.z
- A farsangon négerlánynak
öltöztem be. Azért, mert ez
az utolsó farsangom, ahol
úgy öltöztem be, ahogy
akartam.
Tölgyes Réka 4.z
- Játékvezetőnek öltöztem be.
Ismerősöm adta az ötletet.
Ságvári Balázs 4.z
- Takarító néninek, mert vic-
ces ötletnek tűnt.
Karácsonyi Titusz 4.z
- Szellemnek, mert egyszerű
a jelmez.
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ALABÁRDOS OLVASÓPÁLYÁZAT

:: ::

Olvasópályázat eredmények 2013/2014

A Wass Albert Könyvtár által megrendezett
írásbeli olvasópályázati versenyen szép 

eredményeket produkáltak iskolánk tanulói!

Benedek Ágnes és Liszkai Adél Vajda Noémi és Tasner Virág Borbála Szennyai Sára  és Vajda Rebeka

2. 
os

ztá
ly

3. o
sztá

ly
4. 

os
ztá

ly
5. 

os
ztá

ly
7-

8. 
os

ztá
ly

Sorszám Csapatnév Iskola Összesen

1. Mókusok Benedek Ágnes Liszkai Adél BBárdos Lajos Ált. Isk. Bárdos 
Intézményegysége 2.z

255

4. Villámok Sarok Máté Seb k Róbert
Bárdos Lajos Ált. Isk. Bárdos 

Intézményegysége 2.z
203,5

6. "Jégmadár 
fiókák" Molnár Dóra Simon Rebeka

Bárdos Lajos Ált. Isk. Bárdos  
Intézményegysége 3.z - Révfülöpi 

Általános Iskola 3.o
197

3. Állatkirályok Vajda Noémi Tasner Virág 
Borbála

Bárdos Lajos Ált. Isk. Bárdos 
Intézményegysége 

268,5

10. Madárvéd k Benedek Enik Fülöp Kata Bárdos Lajos Ált. Isk. Bárdos 
Intézményegysége 

231,5

15.
Tudós 

baglyok 
csapata

Takács Gergely Varga Eszter Bárdos Lajos Ált. Isk. Bárdos 
Intézményegysége 

210

7. Anonimus Benedek Ildikó 
Julianna Varga Sára Bárdos Lajos Ált. Isk. Bárdos 

Intézményegysége 
204

12. Agyas 
agyatlanok Czipp Adél Valcz Fanni Bárdos Lajos Ált. Isk. Bárdos 

Intézményegysége 
187

1. Kolibrik Horváth Janka Hajzer Klaudia 
Bíborka

Bárdos Lajos Ált. Isk. Bárdos 
Intézményegysége 7.z

201,5

2. Gulipánok Vajda Rebeka Szennyai Sára Bárdos Lajos Ált. Isk. Bárdos 
Intézményegysége 7.z

198

3. Hóbaglyok Seb k Máté Nagy Béla Bárdos Lajos Ált. Isk. Bárdos 
Intézményegysége 7.z

197

4. Lányok Nemes Vivien Aradi Bettina Bárdos Lajos Ált. Isk. Bárdos 
Intézményegysége 7.z

191

Csapattagok

Horváth Janka és 
Hajzer Klaudia Bíborka

Simon Rebeka Sebők Máté és Nagy Béla

Kitüntetést visszautasítani nem lehet. Élj úgy, hogy ne kapd meg.(George Bernard Shaw)



Interjú Balázs Kolossal, iskolánk 
egykori diákjával, 
aki modellkedéssel foglalkozik

ALABÁRDOSINTERJÚ

Bizony, a modellkedés nem csak a lá-
nyok számára vonzó hivatás, egyre több
fiú is kacérkodik vele. És egy hatalmas
"oh, igen!" sóhaj után nektek is esze-
tekbe fog jutni jó néhány nemzetközi
szívtipró, akinek évek óta stabil helye
van a divat világában. Gondoljunk csak
az isteni David Gandy-ra vagy Halle
Berry exére, Gabriel Aubry-ra.

De mi a helyzet itthon? Szerencsére
a hazai ügynökségeknél is szép számmal
tűnnek fel a jóképű fiatal modellek. Ba-
lázs Kolost, iskolánk egykori diákját ,az
ifjú modellt faggattuk kicsit magánéle-
téről és a fiú modellek világáról.

- Mikor döntöttél úgy, hogy te bizony
modell leszel? 

- 2011 októberében megkeresett a je-
lenlegi vezető ügynököm egy közösségi
oldalon, hogy lenne-e kedvem modell-
kedni. Azt mondták, hogy megvan a te-
hetségem hozzá, fotogén vagyok, érde-
mes lenne vele foglalkoznom.

- Otthon mit szóltak? Hogy álltak
ahhoz, hogy azt mondtad, te modell le-
szel? 

- Pozitívan fogadták, anyukám még
biztatott is. 

- Mikor kezdtél el modellkedni?
- 2011 októberében döntöttem el,

hogy belekezdek.

- Mi volt az első munkád?
- Az első munkám egy magazin fotó-

zás volt. Egy budapesti újságnak, a PS,
Pesti Stílus kiadványnak csináltak rólam
képeket.

- Mi a legnagyobb különbség a kifutói
és a fotózáson való munka között?

-A kifutói munka abban tér el a fotó-
zástól, hogy napokkal előbb a stylistok,
fiúk ,lányok összeülnek és megbeszél-
nek mindent. A koreográfit, gyakoroljuk
a kivonulást .A fotózásnál csak írnak
egy sms-t, hogy  hova menjek és mikor.
Nincs olyan, hogy nem érek rá, ha hív-
nak mennem kell.

- Ért valaha veszélyes szituáció a kül-
földi utak során?Olyasmire gondoltam,
hogy például más helyre kerültek fotóid
vagy nem kaptad meg a fizetésed… 

- Nem, még szerencsére ilyen nem
történt velem. 

- Nem féltett a családod a modellke-
déstől? Engedtek egyedül utazni, mikor
még tizenéves voltál?

- Természetesen még most is féltenek,
de tisztában vannak ennek a munkának
a veszélyeivel. Anyukám nagyon ag-
gódó típus, ő mindig félt, de utazásaim
során megbizonyosodott róla, hogy
tudok vigyázni magamra.

- Gondolom nagy hatással van a sok
utazás a magánéletedre. Hogy alakulnak
az itthoni kapcsolataid?

- Ha itthon vagyok próbálok sok időt
tölteni a családommal . A barátaim na-
gyon megértőek ,hiszen tudják, hogy
nekem ez a feladatom. Ők is csinálják
azt, ami az ő dolguk, de abban a kevés
időben próbálunk találkozni. A barátnőm
már más dolog . Ő ragaszkodik hozzá,
hogy maradjak itthon, hiszen folyton hi-
ányzom neki, de ő is nekem.

- Mi a legjobb a modellkedésben?
- A legjobb benne az, hogy nagyon

sok új embert ismerek meg, élettapasz-
talatot szerezhetek és világot láthatok.
Ebben a szakmában az élet mindig
pörög, és izgalmas. Ritka az olyan, ami-
kor unatkozunk.

- Melyik munkát élvezted eddig a leg-
jobban?

- Legjobban a H&M és Devergo fo-
tózást élveztem.

- Mi a kedvenc zenéd?
- Igazából nincs kedvenc zeném, min-

denfélét meghallgatok.
- Ha nem modellkednél, mi lenne az

álom munka?
- Ha nem modellkednék legszíveseb-

ben személyi edző lennék. Nagyon sze-
retek a sporttal foglalkozni és új ember-
eket megismerni, ami erre remek lehe-
tőség.

- Mit csinálsz, ha pihensz?
- Ha pihenek, akkor alszok, vagy szá-

mítógépezek.
- Van barátnőd?
- Igen van.
- Mit nézel meg egy lányon először?
- Egy lánynak  először mindig az arcát

nézem meg.
- Mit szeretnél elérni a modell karrie-

redben?
- Legfőképpen világszerte ismert mo-

dell lenni. Szeretnék magamnak egy biz-
tos anyagi hátteret teremteni, akkorra,
amikor már kiöregedtem ebből a szak-
mából.

- Mi szükséges leginkább a modell-
kedésben elérhető sikerhez szerinted?

- A legfontosabb három dolog : kitar-
tás, fegyelem és akaraterő.

- Kivel szeretnél dolgozni. Mi az, ami
igazán különleges lenne számodra?

- Mint modellel, Francisco La-
chowski, és Palvin Barbarával. Szívesen
dolgoznék mint tervezővel, márkával,
például Armani, Dolce & Gabbana .

A gazdag végül is nem más, mint olyan szegény, akinek van pénze. (William Claude Fields):: ::

11
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Az élet olyan, mint egy nyári ruha mellénye: rövid és céltalan. (Rejtő Jenő):: ::

- Ha idejönne egy fiú, aki most indul
a nulláról, mit tanácsolnál neki?

- Vigyázzon, mert nagyon sok a hamis
ügynökség, akik becsapják és anyagilag
lehúzzák a fiatalokat.

- Azért ezt a szakmát kevesen űzik
életük végéig. Mi lesz, ha kiöregszel,
te is belevágsz az éneklésbe, vagy a
színészetbe, amik elég divatosak a
modellek körében?

- Nem hiszem, a hangom nem a leg-
jobb, színésznek meg nem tudnám el-
képzelni magam. Az előbb már emlí-
tettem, hogy szívesen lennék személyi
edző.

- Találkoztál már híres emberrel?
Melyik külföldi hely az, amire a leg-
szívesebben emlékszel vissza modell-
kedésed alatt?

- Igen, találkoztam Dolce-val, ő az
egyik a Dolce & Gabbana-ból. Leg-
szívesebben Milánóra emlékszem
vissza, sok, új embert ismertem ott
meg modellkedésem alatt.

- Pályatársaid közül, akár hazai, akár
külföldi modell, akad-e valaki, akire pél-
daképként tekintesz?

- A hazaiak közül Palvin Barbara, aki

nagyon szép eredményeket ért el modell
karrierjében, a külföldiek közül David
Gandy.

- Mekkora szerepet játszik életedben
a sport, odafigyelsz-e az egészséges táp-
lálkozásra?

- Nagyon szeretek sportolni, amint
van rá lehetőségem elmegyek edzeni.
Szerencsére jó genetikám van, ezért nem
számít, hogy mennyit eszek. 

– Szerinted mitől egyedi egy modell?
- Minden ember egyedi és más. Nem

számít, hogy modell vagy sem, nincs
két egyforma ember és ez így van rend-
jén.

- Milyen stílus irányzatot szeretsz a
divatban?

- Nem követem a divatot. A saját íz-
lésemnek megfelelően öltözködöm, nem
kifejezetten azt veszem meg, ami divat,
hanem azt, ami megtetszik.

- Mik a jövőbeni terveid, mit szeretnél
elérni?

- A modellkedésben magasabbra törni,
elismertebbnek lenni. Nagyon fontos az
egészség és a boldogság is. Harminc
éves korom után családot és biztos
anyagi hátteret szeretnék.

- Köszönjük szépen az interjút, és sok
sikert kíván további pályafutásodhoz az
Alabárdos iskolaújság szerkesztősége!

Ács Fanni 6.a

- Mi a legjobb fizikai megfi-
gyelés a politikusokról?
- ???
- Az üres fejnek jobb az
akusztikája.

––––––––––––––
A készüléket átneveztük T-
elefonra,
A vidéki hivást T-ávolságira,
Az utcai készülékek érméjét
T-antuszra,
A beszélgetés egységét pedig T-arifában
mérjük.
Mindezt persze T-e Fizeted!

–––––––––––––––––––––––
A hegymászó megcsúszik, de az utolsó
pillanatban sikerül megkapaszkodnia
egy sziklaperemben. Ott lóg, aztán ami-
kor már fogytán van az ereje, kétség-
beesetten felnéz az égre, és így kiált:
- Van ott fenn valaki?
- Igen - hangzik a válasz.
- Mit tehetnék?
- Bánd meg a bűneidet, imádkozz és
engedd el a sziklát!
A hegymászó kicsit vár, azután újra az
ég felé kiált:
- Nincs ott valaki más is?

Játékosokat keresünk az újraszerveződő
Magyar Labdarúgó válogatottba:

1 Kapus:
- Kinyúlott, régi szürke
NDK-s mackóalsó.
- Képesség bravúrokra,
de nem fontos.
- Szögletek, beívelések
gólvonalról való vé-
gignézése, néha kijö-
vetel de csak kizárólag
a csatár enyhe megza-
varása miatt.

- Mindig a következő meccsre koncent-
rálás.
4 védő:
- Csiga kezdősebbessége. (100 méter /
20mp)
- Labdaelpattanás 2-3 méter.
- Megfordulás, mint a csuklósbusz.
- Kb. 25.000 féle csúnya szó ismerete,
használata.
- Pitbull tekintet, darabos mozgás.
- Fejelés csak 2 kannás bor után a kocs-
mában.
4 középpályás:
- Passzolj úgy a labdával, hogy kb. 10
méteres körbe betalálj.
- Több fölé, mellé, mint ahányszor a
kaput eltalálod.

- Magas labdák nem ismerete.
- Kevés futás, de ha kocogni tudsz, az
is jó.
- Erős csipőre tett kar.
- 15 köpés / perc.
2 csatár:
- 50-es IQ. 
- Sörhas.
- Több piros, mint gól.
- Lesszabály nem ismerete. 
- Klubszinten kispad erős koptatása, de
nem szükséges hogy legyen klubbod. 

–––––––––––––––––––––––
-Anyu! Nagyon fáj a torkom, meg a
hasam is!
- Ó, te szegény! Miből is írtok ma dol-
gozatot?

–––––––––––––––––––––––
Móricka üzenő-
füzetébe beírja a
tanítónéni:"A
gyerek büdös!
Mosdatni!"Mó-
ricka apja visz-
szaüzen:"Nem-
szagolgatni!Ta-
nítani!"

Szabó Nikolett és Nagy Barbara
(8./a)

VICCEK
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Egyetlen kaland többet ér, mint ezer egyforma nap, amit kényelemben és jólétben töltök.(Paulo Coelho):: ::

Felső sor: Tóth Ádám, Hunyadi Martin, Bicsérdi Ákos, Komjáti Gergő, Nagy András, 
Fülöp Dominik, Honti Dávid, Sági György

Alsó sor: Farkas Barbara, Oszkó Edina, Hóbor Szabina, Köműves Lotti, Szabó Nikolett, 
Nagy Barbara, Barbalics Edina, Gerencsér Réka

Felső sor: Tóth Blanka, Pupos Lili, Barcza Lilla, Balázs Villő, Horváth Eszter, Rádóczy Petra, 
Mészáros Ramóna, Bruckner Anna, Nagy Zsanett, Lenner Júlia, Németh Ticiána, 

Rig Kata, Buzás Anett, Bogdán Liza,
Alsó sor: Tóth András, Batka Kristóf, Almási Zsombor, Stark Bence, Mayer Balázs, Filipe Dárió, 

Emődi Nikolett, Vigh Dorina, Töreky Vivien, Ságvári Zsófia, Lájer Dóra  

A 8.a osztály:

A 8.z osztály: 

A nyitótánc főszereplői
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:: ::

Kisütött a nap, vidáman dalolnak a madarak, óra közben
is az ablakon nézegetünk kifelé, arra gondolva, bárcsak
kint lehetnénk a szabadban. Amikor azonban az utolsó
kicsöngetés után hazaindulunk, vajon hányan maradunk
a jó levegőn, esetleg még valamilyen sportot is végezve.
Ha tehetem, a szép tavaszi napokon munka után kertész-
kedem, vagy a kislányommal biciklizünk, játszóterezünk.
Te mit teszel? Leülsz a TV vagy a számítógép elé? Nyom-
kodod a telefonodat? Határozd el magadban, hogy mos-
tantól többet mozogsz!

Néhány egyszerű jó tanács tavaszi elhatározásainkhoz
- a szabad levegőn töltött idő elengedhetetlen az aktivitás

növeléshez és az energetizálódáshoz. Semmi nem tud úgy
feltölteni egy fáradt testet, mint a Napon és a levegőn vég-
zett jókedvű mozgás

- a légzőtorna unalmasnak és egyhangúnak tűnik, de
szükségessége könnyen érthető, ha belegondolunk, hogy
az izmok megfelelő működéséhez
kellő mennyiségű oxigén szükséges

- új eszközök kipróbálását is aján-
lom, főleg amikkel eddig még nem is-
merkedtünk, de alkalmasnak ítéljük
őket saját használatunkra. Ilyen lehet
pl. új terepek felfedezése, görkorcso-
lya használata, kocogás megkezdése,
hullahopp karika, vagy egyszerű gu-
milabda használata játékokhoz, átmoz-
gatáshoz

- bármilyen mozgásformát, sportot
végzünk, a hozzá tartozó bemelegítés és
a végén történő lenyújtás elhagyhatatlan.
A bemelegítés kb. 10 perc, míg a nyújtás
legalább 15 perc kellene hogy legyen.
Így elkerülhetőek a későbbi fájdalmak,
végtaggyengeségek, ízületi kopások, el-
használódások.

- a tavaszi megújulás nem csak tes-
tünket, hanem lelkünket is kell, hogy

érintse, így fontos, hogy
a lelki egyensúlyunkkal
is foglalkozzunk. Szeres-
sünk a saját testünkben
lenni és szeressük any-
nyira, hogy a lehető leg-
jobbat tegyük vele, cse-
rébe a legtöbbet hozhat-
juk ki belőle!

Érdekességek
Már a 3 percig tartó könnyed testmozgás is mérhető válto-

zást idézhet elő az ember közérzetében.
Azokra, akik naponta két órát töltenek szabadidejükben té-

vénézéssel illetve a monitor előtt, a szívbetegség dupla kocká-
zata, valamint a halálozás megnövekedett rizikója leselkedik.

Napi 30 perc mozgás 20-30%-al csökkenti bizonyos be-
tegségek kialakulásának veszélyét.

A szabadban végzett mozgással D-vitamin szükségle-
tünket is kielégítjük, segítve ezzel immunrendszerünk mű-
ködését.

Nagy-Britanniában megnövelte a
hivatali dolgozók körében a lépcső-
zési kedvet a kísérleti jelleggel ka-
lóriaégetést mutató jelekkel ellátott
lépcsőház. A testmozgásra sarkalló
ötletet egész Nagy-Britanniában be
akarják vezetni.

A The Daily Telegraph szerint a
teszt során három nagy irodaház lép-
csőházában helyeztek el kalóriaége-
tést mutató jeleket, és ennek köszön-
hetően 29 százalékkal többen kezd-
tek lépcsőzni, mint korábban. A lép-
csőzést a szakemberek az “erőteljes
testmozgások” körébe sorolják. Lép-
csőmászással több kalóriát lehet elé-
getni, mint kocogással, és tanulmá-
nyok utalnak arra, hogy napi hét perc
lépcsőzés a következő tíz évre meg-
felezi a szívroham kockázatát.

Szabóné Takács Mária védőnő

Mozgás=egészség
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

Korcsolyázás
Nagyon megörültünk, amikor Laci bácsi
elmondta, hogy van lehetőségünk elmenni
Veszprémbe korcsolyázni. Egyöntetűen
igent mondtunk az osztállyal, amikor meg-
kérdezte, hogy szeretnénk-e élni ezzel a
lehetőséggel. Csütörtökön reggel 8-kor in-
dultunk, ami azt jelentette, hogy lemara-
dunk néhány tanítási óráról. Mikor odaér-
tünk, megkaptuk a korcsolyát és a kobakot
is. Felvettem a korcsolyát, és amint feláll-
tam, furcsa érzés volt egy vékony lécen
menni, és egyensúlyozni. Akkor még mi-
lyen lehet a jégen. Nem sokkal később ki
is derült az ég. Mikor felmentünk a jégre,

én ott abban a pillanatban elhatároztam,
hogy nem megyek el a palánk mellől. Bor-
zasztóan csúszós volt. A legtöbb osztály-
társam kedvesen segített, tologatott, húzo-
gatott magával.  Nagyon sokszor elestem,
de felálltam, és tovább próbálkoztam. A
végére már egész jól belejöttem és kapasz-
kodás nélkül is tudtam korcsolyázni, pedig
akkor először voltam jégkorcsolyázni. Laci
bácsi a végére kitalált egy versenyt a fiúk
és a lányok között. Szlalomozni kellett a
bólyák körül és nagyon jól szórakoztunk.
Remélem máskor is elmegyünk oda.

Pócsi Kinga Vivien 6.z

Próbálj meg úgy élni, hogy ne vegyék észre ott, ahol vagy, de nagyon hiányozzál onnan, ahonnan elmentél. (Victor Hugo)
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Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok. (Isaac Asimov):: ::

Harmadszor rendezték meg a Tapolcai Téltemető - Télba-
nyaűző Maskarádé és Töpörtyűsütő versenyt március elsején
a Fő téren. Félezer maskarás lépett fel.

Az esemény a maskarák felvonulásával vette kezdetét, a Hotel
Peliontól induló menet a Fő térig vonult végig. A parádén kivá-
lasztották a legszebb egyéni és csoportos maskarát, majd a Tél-
banyaűző Maskarádén máglyán, a régi népszokást felelevenítve
kiszebáb-égetéssel búcsúztatták a telet.

A zenés, táncos produkciók mellett mindenki elkészíthette saját
kiszebábját, amit aztán a máglyán felállított városi kiszebáb mellett
mindenki elégethetett a fánkok mellé kínált gondűző cédulájával
együtt.

Idén töpörtyűsütő verseny is volt, melyen az alapanyagot és a
tüzelőt a város biztosította.

A rendezvényt a helyi iskolák, óvodák, művészeti csoportok
folklórműsora színesítette, a táncosok vidám rigmusokkal ker-
gették el a telet. A máglyagyújtást követően a résztvevők karne-

vállal köszöntötték a tavaszt. Iskolánkat a 6.a osztály képviselte a
városi rendezvényen a Harmónia idősek otthona produkció-
jukkal. Sikeres műsorukat a zsűri különdíjjal jutalmazta!

A 6.a osztály is fellépett farsangi műsorával 
a tapolcai téltemetőn 

A babona szerint a ki-
szebáb égetése meg-
szabadítja az ember-
eket minden bajtól. A
téltemető népszokás
igen kedvelt volt a fa-
lusi népek körében.

Ma már csak elvétve
találkozhatunk ezzel a
szokással. A lényege,
hogy a gyermekek ki-
szebabát és zajkeltő
szerszámokat készíte-

nek, mellyel a Fő térre vonulnak. A vonulás közben hangosan
zörgetik szerszámaikat és télűző rigmusokat kiabálnak. (Ki, kisze
haj! Elűzzük a betegséget, behozzuk az egészséget, haj!) A vonulás
a téren felállított máglyánál ér véget, ahol az összegyűlt személyek
gondűző cédulákat tűznek fel a kiszebabára, majd bedobják a
tűzbe. A papírokra azt írják fel, hogy ki mitől szeretne megszaba-
dulni. A máglya elhamvadásáig tavaszköszöntő versikéket és da-
lokat énekelnek.

Haj, ki kisze, haj!
Haj, ki kisze, haj! Süss be hozzánk fényes Nap!
Haj, ki kisze, haj! Süss be hozzánk fényes Nap!
Kivisszük a betegséget, behozzuk az egészséget!
Haj, ki kisze, haj! Süss be hozzánk fényes Nap!
Jöjjön a tavasz, vesszen a tél! Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!

Iskolánkban az alsós napközis nevelőknek köszönhetjük, hogy
mi is elégethettük a kiszebábot, s vele gondjainkat, amitől szeret-
tünk volna megszabadulni!                                 Hóbor Szabina 8.a

A kiszebáb égetésének története

Nagy  Boglárka 2.z                               Kocsis Vivien 2.z                Frigyik  Fanni  2.z

Második osztályosaink rajzai a kiszebáb-égetésről 



1. az autó lakása
2. téli álmot alszik
3. eső után gyorsan kinő
4. levél, virág lesz belőle
5. rágunk vele
6. vízben élő állat
7. Piroska és a ………
8. négylábú házőrző
9. télen aratott vízi növény
10. a lombkorona része
11. vágóeszköz

Beküldõ szelvény
A megfejtés:

név, osztály

Keresztrejtvény tavasz SUDOKU
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A bölcsességeket gyűjtötte: Szijártó Jácint 6.z:: ::
Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda, Tapolca

A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola 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

ALABÁRDOS
Felelős szerkesztő: Zentai Csaba. Szerkesztőségi tagok: Ács Fanni, Horváth Erik,
Pál Adrián, Vitus Katalin, Kiss Simon, Döme Barnabás, Röss Márton, Nemes Vivien,

Aradi Bettina, Őri András, Bakos Alexandra, Borbély Máté, Hóbor Szabina, Puha Imre,
Honti Dávid, Farkas Barbara, Szabó Nikolett, Batka Kristóf, Vigh Dorina, Tóth Ádám,

Farkas Csenge, Hajzer Klaudia Bíborka, Hunyadi Martin
www.alabardos.eoldal.hu • alabardosujsag@citromail.hu

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

A rejtvény megoldását küldjétek be 
az alabardosujsag@citromail.hu címre! 

A helyes megfejtést beküldők között a LA PERGOLA PIZ-
ZÉRIA jóvoltából pizzát sorsolunk ki! (Beküldési határidő:
2014. április 1.) Sorsolás: 2014. április 1.

A LA PERGOLA 
pizzáját nyerte:

Lukács Mirabella
4.z

Filmajánló :

Lego kaland
Emmet átlagos fickó. A keze sárga,

két ujja van, a feje tetején bütyök tartja
a sapkát. A Lego-világ átlagembere,
építkezésen dolgozik, és semmi pénzért
se késné le kedvenc napi tévésorozatát.
Egy félreértés folytán azonban min-
denki más azt hiszi: ő a Kiválasztott, a
világ megmentésének kulcsfigurája.
Különleges figurák egy kis csapatával

kell nekivágnia a nagy feladatnak,
amely meghökkentő kalandokon és vá-
ratlan fordulatokon keresztül eljuttat-
hatja hőseinket majd meglátjuk hova.
Annyi biztos: a kettős életet élő Lord
Biznisz az elveszejtésükre tör, Emmet
pedig Vitruvius, a bölcs öreg, egy vad
Lego-lány, Batman és még néhány fur-
csa fickó oldalán, gyorsan alakuló jár-
gányok és könnyen átépíthető világok
között harcol - de alig érti, mi zajlik
körülötte.

Hekli Viktória 6.a
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