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VENDÉGÜNK VOLT A POLGÁRMESTER
Október 24-én a kommunikációs szakkör tagjai Virág Józseffel, a falu
polgármesterével beszélgettek. Ennek rövidített változatát olvashatjátok.
- Milyen érzés polgármesternek lenni?

- Olyan érzés, mint annak a gyereknek az iskolába járás, aki szeret iskolába
járni.
- Hány éves volt akkor, amikor először megválasztották polgármesternek?
-30. Előtte már 1985-től a Nagylókkal közös tanácsban elöljáró voltam, 12 tanácstaggal képviseltem a falut.
Akkor még nem polgármesterek, hanem tanácselnökök, nem jegyzők, hanem tanácstitkárok irányították a
települések életét. Amellett még dolgoztam a termelőszövetkezetben. 1990-ben önállóvá válhatott Hantos.
Az első olyan országgyűlési választások után, amikor több párt indult a képviselőségért. Akkortól vannak
polgármesterek.
- Mi kell ahhoz, hogy valaki polgármester lehessen?
- Legalább 18 évesnek, büntetlen előéletűnek és a település állandó lakosának kell lennie. Bizonyos számú
írásos támogatással lehet indulni a helyi választáson. Más különös követelmény nincs. Ha megválasztják, 4
évig polgármester lehet.
- Milyen céljai voltak, amikor először megválasztották?
- Azt akartam folytatni, amit elöljáróként csináltam. Nem nagyon tudtuk még, milyen lesz ez a munka az
előzőhöz képest. Régebben mindent eldöntöttek helyettünk, most sok mindent nekünk kell kezdeményezni,
tervezni, megoldani. Ez így sokkal szabadabb, persze drágább is.
- Nem félt a vetélytársaitól?
- Első alkalommal igen, a másodikon nem volt más induló, csak én, harmadszor nem féltem.
- Mit érzett, amikor megválasztották?
- Hogy folytatnom kell azt, amit előtte egy nappal is csináltam.
- Polgármesterként mik a feladatai?
- Sok. Röviden: a hét tagú képviselőtestület (akiket a falu választ) döntéseit kell végrehajtanom. Ez az
önkormányzat. Ezt törvények is szabályozzák. Hét ember nem tud mindig készen állni. A falu működéséhez
pénzzel kell gazdálkodni, úgy mint otthon. A költségvetést elő kell készíteni, ha a testület a megvitatás után
elfogadja, utána annak alapján kell dolgozni. Két intézmény van a faluban. a hivatal és az iskola. Ott
dolgozókat kell foglalkoztatni. Határozatokat, rendeleteket kell előkészíteni majd végrehajtani. Ezek az itt
lakók életével, hétköznapjaival kapcsolatosak.
- Szeret polgármester lenni?
- Igen. Persze főleg akkor, ha értelmes dolgokról kell dönteni. Akkor nem igazán, ha felesleges
akadékoskodás, ellenségeskedés, egymás elleni piszkálódás van. Legszívesebben mindig mindenkinek
kitüntetést adnék, mint a ti tanáraitok is. Nem jó érzés, ha valami nem sikerül. Persze nem csak nekem lehet
igazam, van amikor kiderül, hogy a többség nem úgy gondolja, ahogy én, azt is elfogadom. Ha nem
szeretném ezt csinálni, nem csinálnám, senki nem kényszerít rá.
- Ha nem lenne polgármester, milyen foglalkozást választana?
- Az én eredeti foglalkozásom gépésztechnikus. Ezt Fehérváron gyakorolhatnám. Itthon a mezőgazdaságban
dolgoznék.
- Mikor lesz legközelebb választás?
- Pont egy év múlva, valamikor októberben.
- Mit érezne, ha nem választanák meg újra?
- Azt, amit ti, amikor nyerni szeretnétek a kézilabdameccsen, és kikaptok. Csak nem tudnám olyan hamar
elfelejteni, a meccs tart fél óráig, én meg már 16 éve csinálom ezt a munkát az elöljárósági időszakot is
beleszámítva. De akkor is meg kellene élnünk, dolgoznék mást, mint sokan, akiknek például megszűnt a
munkahelyük.
- Mi lenne az az ok, ami miatt nem lenne polgármester, vagy nem is indulna a választáson?
- Ha olyan lenne a testület, hogy lehetetlenné tenné a munkát. Mint például ha elmegy a pedagógus
biztosítási ügynöknek, mert nem bírja a sok rosszcsont kiabálását. Előfordulhat, hogy az ember idegei

elfáradnak vagy tönkremegy az egészsége. Más nem nagyon. Megvallom, ezen nem gondolkodom.
Meggyőződésem, hogy ma itt Európában ilyen emberekkel, akik Hantoson laknak, amit nagyon akarunk,
meg tudunk oldani. Persze anyagi gondok vannak, de ha több pénz lenne, akkor is még több kellene, az
ember már csak ilyen. Szerencsére a képviselők is többnyire hasonlóan gondolkodnak. Ha több
javaslatomat esetleg nem szavaznak meg, akkor el kell gondolkodnom, mert nem lehet, hogy a 7 ember
téved, és nekem van igazam. De ilyen ritkán fordul elő. Végül is a képviselőtestület a polgármester
munkaadója, az ő döntéseiket kell végrehajtanom. Ez a függőség megvan, és jó is, hogy így van, mert a
felelősség is megoszlik. Az pedig nagy, 80 millió forinttal gazdálkodunk évente.
- És ha más faluban lenne polgármester?
- Először is nem mennék el innen, itt születtem, szeretem ezt a falut, az itteni emberekhez kötődöm, az ő
gondjaikkal foglalkozom szívesen. Másrészt nem hiszem, hogy idegenként csak úgy megválasztanának. Ez
nem olyan munka, mint az orvosé, hogy minden településen ugyanaz a feladata.
- Ha nem választanák meg most, akkor legközelebb újra megpróbálná?
- Négy év múlva lehetne. Hát igen, ha a másikról az derülne ki, hogy nem jól csinálja, és lennének olyanok,
akik újból bennem bíznának és akarnák, akkor tartoznék annyival, hogy indulok.
- Mi az elképzelése az iskola jövőjéről?
- Az iskola az egyik leglényegesebb kérdés az önkormányzatiságban nálunk. A fenntartása nagyon fontos.
A polgármesteri hivatal mellett ez is meghatározza az itt élők sorsát. Sajnos a politika pénzben nem nagyon
támogatja az ilyen kis iskolák fenntartását, csak az alsó tagozatot, illetve az óvoda iskola-előkészítő
szakaszát. Ennek ellenére az eddigi testületek és a mostani is azon van, hogy az iskolát megtartsa. Főleg
azok a pedagógusok hoztak áldozatot, akik tanítanak benneteket, többet kell dolgozniuk, mivel a
létszámukat le kellett csökkenteni. Veletek ugyanannyi gond van, de ha nagyobbak lesztek, tanulással,
munkával bizonyíthatjátok, hogy életképes az iskola. Olyan embereket tud szárnyára ereszteni, akik meg
tudják védeni ennek az intézménynek a jó hírnevét. Így nem jut eszébe egyetlen képviselőnek sem, hogy
megszüntesse ezt az iskolát.
- Ön szerint milyen az ideális tanár és az ideális diák?
- És az ideális szülő. Mert meggyőződésem, hogy az oktatásnak, a gyereknevelésnek három szereplője van.
A gyerek elért eredményét mindenki magáénak akarja tudni. Az eredménytelenséggel van a baj, vagy ha
rosszat tesz a gyerek. Az nem jó, ha a szülő a pedagógussal szemben áll a gyereke mellé, akkor a tanár
tehetetlen. Magára marad, te is nevetsz rajta meg a szülő is. Ennél rosszabb érzés szerintem nincs. Ilyenkor
merülhet fel az emberben, hogy érdemes-e folytatni. A felnőtteknek a jó érdekében a gyerekért össze
kellene fogni. Hogy milyen az ideális diák? Vidám legyen, okos meg kedves. A pedagógus meg vegye észre
a jót, azt jutalmazza, vegye észre a rosszat, azt büntesse vagy akadályozza meg. És következetes legyen
minden gyerekkel szemben, ellenkező esetben a gyerek nem tudja, mihez tartsa magát.
- Jó tanuló volt?
- Jó.
- És szerette a tanárokat?
- Szinte ugyanazok voltak, akik most tanítanak itt. Nem volt különösebb gond se velem, se velük. De
beírásom nekem is volt ám. Rosszalkodtunk, meg hát 32-en voltunk egy osztályban. Az énekkar nem volt
ilyen jó, mint most, mert a tanár bácsit inkább a foci érdekelte, de sportban voltak olyan sikerek, amikről
évekig beszéltek. A testnevelést különösebben nem szerettem. Az éneket igen, zenéltem is, harmonikáztam.
És mindenben benne voltam. Úttörő-foglalkozásokat tartottunk délutánonként. Nem volt az rossz. Nem kell
az iskolától félni, lehetetlent úgysem követelnek. Én nem mondom, hogy mindent meg kell tanulni, mert
később annyi minden kiesik az ember fejéből, de érdekes, hogy amit itt tanultam, azok megmaradtak.
Hogy hibátlanul írok le 4-5 oldalt, hogy énekelni tudok, hogy nem káromkodom, nem köpködök, ez
megmaradt.
- Mi volt a kedvenc tantárgya?
- A matematika, az ének, a rajzot nem szerettem, mert rajzolni nem tudok. De a műszaki rajzot meg a
geometriát szerettem. Ez végigkíséri az életemet. Most is hasznát veszem annak, hogy a műszaki leírásokat
azonnal megértem, a térképen kiismerem magam, sok százalékszámítást, becslést kell végeznem. Szerettem
még a magyart, a nyelvtant, mert könnyű volt. Az Egri csillagokat például imádtam. Minden kötelező
olvasmányt szerettem, mondjuk A kőszívű ember fiait nem annyira.

- Milyen idegen nyelvet tanult?
- Az oroszt négy évig itt, négy évig a középiskolában. Azt is szerettem, csak már elfelejtettem.
- És hányast kapott belőle?
- Itt 5-öst, ott már csak 3-ast. Ott már nem voltam olyan jó tanuló, csak közepes. Annyit tanultam, amennyit
muszáj volt, mint a fiatalemberek általában.
- Kik a jobb tanulók, a fiúk vagy a lányok?
- Nem függ nemektől, hogy ki mire képes, ezt már sokan bebizonyították. Mindenkinek kell tanulni, mert
van értelme. Fiúknak is, lányoknak is több lehetőségük van, ha jobban tanulnak. A lányok talán
szorgalmasabbak.
- Hányas volt magatartásból?
- Változó. Ha csináltunk valami rosszat, 4-es, ha nem, akkor 5-ös.
- A szülei meg szokták szidni?
- Különösebben nem. A hanyagságért igen, de ha néha rosszabbul sikerült egy felelet, azért nem. Tudták,
hogy a képességeimhez mérten azért tanulok.
- Volt olyan büntetés, amit sosem felejt el?
- Nem. Olyan nem volt. Cigarettázgattunk, de azt nem vették észre. Otthon inkább olyan volt, hogy
megszámolták a cigit. Főleg a tűztől féltek, akkor még több szalma, éghető anyag volt a házak körül. A
gyerek meg ilyen helyekre bújik el, mert ott nem látják. Egyszer töklámpával ijesztgettük az autósokat,
akkor kikaptunk.
- Ha a park megjelölt fáit kivágják, nem megy tönkre a park?
- Az 1700-as években telepítették ezeket a fákat. 8 fa van megjelölve. Ezek az utóbbi évek nagy esőzései
miatt haltak meg, mert innen nem folyik el a víz, olyan a park, mint egy teknő. Szivattyúztuk a vizet, biztos
láttátok, de ezek már öreg, beteg fák voltak. Egy felhívást tettünk közzé, olvashattátok a hirdetőtáblákon,

hogy kivágás után ezeket értékesítjük, és újakat ültetünk. Persze ti már az unokáitokkal fogtok itt sétálni,
mire azok olyan vastagok lesznek, mint valamelyikőtök dereka. Azért nem kell félni, van itt még bőségesen
fa. Azon a részen, ahol a posta felé megyünk, nincs még parknak kialakítva, csak sorfák vannak. Azt lehet
ritkítani, csoportokat hagyni. Középen a búcsú eléggé tönkreteszi, de annak is kell helyet adni, ti is
szeretitek. Különben meg jól is néz ki egy üresebb tér, amit nagyobb rendezvényekkor használni tudunk.
A mérnök szerint ugyanilyen fákat nem érdemes ültetni, mert vannak nagyobb víztűrő képességűek is.
Pályázatot nyújtottunk be, ha nyerünk, 50 ezer forinttal támogatja a megyei önkormányzat
környezetvédelmi bizottsága, összesen 130 ezer forintba fog kerülni az egész. Ebben már benne van a
Dózsa utcában és a temetőben kivágott fák pótlása is. Majd vigyázni kell rájuk, nehogy lekaszálják,

letörjék. A gróf idejében könnyű volt rá vigyázni, mert nem jöhetett be senki. De jobb, hogy mindenki
használhatja, még ha szemetelnek is. Szép park lesz ez még sokáig, ha vigyázunk rá. Azt a kidőlt. de még
élő fát is megpróbáljuk életben tartani, jó lesz a gyerekeknek mászófának, bújócskának A mérnök is
támogatja ezt, a gyökerei még táplálják, máshol direkt ültetnek így fákat. Csak akörül is sok a szemét.
- Mit gondol a sok szemétről, amit a parkban eldobálnak?
- Teljesen mindegy, hogy hol dobálják el, ennek az adonyi hulladéklerakóban a helye. Úgy kerülhet oda, ha
a gyűjtőedénybe dobálják a szemetet, vagy gyakrabban szedik össze azok, akik elszórják. A chipses
zacskókat, cukros, csokis papírokat nem a felnőttek dobálják el, a cigarettás dobozt talán inkább. A fűszálak
külön nem látszanak, de a szemétből egy is feltűnő.
- A Fecskeparton felújították a játszóteret. A parkban is felújítják?
- Igen, csak az nehezebb, mert fából van. Tél előtt nem igazán érdemes. Inkább biztonságosabbá
igyekeztünk tenni. Itt nem igazán van felügyelet, mint a Fecskeparton. Még a Nagylóki út Rákóczi és
Kossuth utca közé eső szakaszán lehetne gondolkodni, bár a faluban semmi sincs messze, az ottaniak is
játszhatnak a meglévőkön. A hinták veszélyesek, azokat most mindenhol inkább leszerelik. Mászókákat
tervezünk. Padokat teszünk ki még tavasszal, szebbeket is, és olcsóbb, strapabíróbb fajtát is.
- Mi a véleménye az iskolánál és a kultúrháznál parkoló autókról?
- Az attól függ. Ha ünnepség van, vendégek jönnek vagy árusok, cirkuszosok, be kell odáig menniük. A
behajtani tilos tábla a valamikori diszkó miatt került oda. Azt nem nagyon szeretem, hogy az iskolához
bemászkálnak autóval, egy parkolót kellene az óvoda mögötti részen kialakítani. De ha könyveket,
eszközöket hoznak, be kell állniuk a bejárathoz. Úgy látom, zömmel indokoltan mennek be a parkba vagy
az iskolához.
- Mire gondolt, mikor erre a beszélgetésre hívtuk?
- Olyasmire, mint amikor egy újságíró beszélni szeretne velem. Úgy készültem, mint amikor a Fehérvár
TV-nek nyilatkoztam. Azt látom, hogy titeket inkább a beosztásom, a polgármesterség érdekel, mint a
testület vagy a falu élete. Ez jogos, mert nem sokat írnak róla. De ahány település, ahány polgármester, az
mind annyiféle. Ilyen kérdéseket vártam, hogy milyen társadalmi élet folyik a faluban, milyen egyesületek
tevékenykednek. Az iskolát kérdeztétek, meg a többit, amire még számítottam.
- Mit gondol az újságról?
- Jó ötlet. Egészen addig, míg nem válik esetleg a felnőttek rajtatok keresztül történő vitatkozó, veszekedő
eszközévé. Sajnos vannak ilyenek is.
- Ha három kívánsága lehetne, mi lenne az?
- Ez jó! Először is nagy megnyugvás lenne, ha a betegség eltűnne, ne kellene szenvedni az embernek, még
ha meg is kell halni. Jó lenne, ha nem lenne háború, természeti katasztrófa. Lottó ötös is jó lenne persze, ki
ne akarna gazdag lenni, de azzal sem oldódna meg minden.

Megkérdeztük a diákokat:

Milyen az ideális tanár?
Olyan sorrendben szerepelnek a tulajdonságok, amilyen számban a gyerekek megnevezték A
legtöbb által említettek vannak legelöl.
Komoly válaszok:
Kedves, barátságos, nem kiabál, megértő, nem szigorú, van humora, jól néz ki. jószívű,
foglalkozik a tanulókkal, nem kivételezik, nem nagyképű, nem nézi le a lassúbb
gondolkodásúakat, türelmes, jó fej, nem büntet minden kis hülyeségért, sok játékot tud,
ünnepekre hoz édességet.

Komolytalan válaszok:
Csak jó jegyet ad, nem írat házi feladatot, nem tanít, elküld minket haza, megírja
helyettünk a leckét és a dolgozatot, nem jön be órára, kint felejti a naplót.
Ketten bővebben is kifejtették a véleményüket:
"Ő is egy jó barát, akivel meg lehet osztani a gondjainkat, és szereti a munkáját."
"Nem egyszerűen tanár, hanem egy olyan ember, aki a gyerekeknek szenteli az életét. Sőt néha
még ő is gyerek, és ezáltal belelát a gondolatainkba."

Az is megkérdeztük, milyen az ideális diák. Persze ezt a tanároktól.
A válaszok egyenként:

"Kedves, szorgalmas, de legfőképpen minden iránt érdeklődő."
"Ideális tanuló nincs. Egy tökéletes diákkal nincs semmi dolgom."
"Képességeinek megfelelően tanul, magatartása megfelel az iskola követeléseinek.
Érdeklődő, segítőkész, és persze egy kis huncutság is belefér."
"Szorgalmas, példamutató, udvarias mindenkihez. Rendezett legyen minden munkája.
Ha ilyen lenne minden diák, akkor nagyon jó lenne."
"Kíváncsi, érdekli a világ, annak működése, változásai. Észreveszi a jót és a szépet, és
tud örülni neki. Tiszteletben tartja mások gondolatait, érzéseit. Barátságos, és van
humora."
"Ideális diák nincs, talán csak a vágyainkban létezik. Az biztos, hogy mást jelent a
tanárnak és mást a diáknak. Az ideális diák szorgalmas, figyelmes, érdeklődő, de nem
"pedál". Közösségi ember, aki jó példát mutat a többieknek. Önállóan
is tud és akar dolgozni, kutatni, gondolkodni. Van benne tudásszomj."
"A három legfontosabb tulajdonság a jó magaviselet, szorgalom és a
tudni akarás. Az már,
hogy tisztelettudó is, csak plusz."
"Normális, igyekvő, intelligens, értelmes, rendesen, példásan
viselkedik."
"Jókedvű, jó tanuló, udvarias. Kevés ilyen van."
"Vagány, rendszeresen tanul, őszinte, nyílt, szolgálatkész, érdeklődő."

ÍGY ÍRUNK MI!
Takács Angelika:

A kis angyalok
Vége a szünetnek. Ez már csak biztos, hiszen ha valaki nem hozta el a búcsúban vett karóráját, de
még a pókemberes, sötétben is világító, műanyagszíjas kis óra sem fityeg ott a zsebében, akkor is
felismerhető a csengő erőteljes hangadása, persze csak ha nem a Scooter legújabb száma megy a
walkmanjében.
A sorakozás viszonylag jól sikerült, s ahogy az első ember berohan az osztályba, lel a helyére. Azt
hiszem, ez én vagyok. Azaz előbb odarohanok egyik iskolatársam padjához, s a tolltartóját
belecsempészem kedves barátnőm táskájába. De már bent is van a következő kettő, majd három ember,
valaki (mert már sokan vagyunk) papírrepülőt dob a másik fejének. Ettől az bedühödik és hozzávág egy
gumilabdát. Persze az asztalhoz, amiről lesodor két tolltartót, a gazdája, a int ezt észreveszi, visszavágja.
Talált! Faliújságot. Gratuláltam volna a dobónak, de egy másik gyerek azért kapott két pofont, mert...
hát ezt sajnos nem tudtam kideríteni, de verekedés van a sarokban. Ja! Azt hiszem, ez a szokásos óra
előtti incidens. A lelkiismeretem nem engedi, hogy a szurkolók közé csatlakozzam, inkább a folyamatos
könyv-, vonalzó- és tollcsatákba kapcsolódom be. Természetesen vannak, akik más elfoglaltságot
választanak, oly hasznos dolgot, mint az olvasás. (Egy ember.) Kivételesen én is helyemen ülök, s mármár megszáll a kisangyal, mikor egy kellemetlen szúrást érzek. Felüvöltök, de ez mellékes, felkapom a
mögöttem ülő merénylő tolltartóját, s mintha Toldi volnék, kitartom, hogy a kezem se rezzen.
- Ha megpróbálod!! - kiáltja.
Ez másnak bizonyosan figyelmeztetés, de mit nekem, hát persze hogy megpörgetem a levegőben
egyszer-kétszer a nyitott tolltartót. Amíg ő szedegeti a ceruzáit, én fogadom az osztály gratulációit. A
véres visszavágóra nem keríthet sort, mivel egyszerre öten dobják pofán papírgalacsinnal.
Mindenki ordít. Kiváltképp padtársam, aki egy terpeszre érkező ugrást kockáztat meg, s mivel
egyelőre én vagyok a szomszédja, kötelességemnek érzem, hogy a székét a megfelelő helyre, a lába közé
vágjam. Ennek ellenére mindenki elhallgat, csak az illető próbálgatja a hangját.
Bejött a tanár. Az osztály fele nincs a helyén. Persze csak pár másodpercig, ezután mindenki - jéé! olvas. Azért jár egy kis szidás, de ahogy a tanár leül, megindul az élet.
Mindjárt óra elején szétszerelnek egy padot a kis asztalospalánták, de látván, hogy a közönség nem
díjazza, visszateszik. Azért figyelemfelkeltés céljából az asztallap óra közben le-leesik véletlenül.
Némely elmaradott ember köpőcsőzik. A köpőcsőről annyit érdemes tudni, hogy kiskorában
rotringceruza volt, amíg a belsejében levő kis rudat ki nem vették, majd azt fegyverré nem alakították,
fel nem tankolták papírgalacsinnal. Ez már kiment a divatból, bár igazán szívderítő látvány, ahogy a
szomszédom operálja ki a galacsint a fogai közül.
Közben az egyik leghátul ülő lovag szerelmes levelet küld a legelöl ülőnek. Hát persze, hogy a
címzett olvassa el utoljára! Már azt hittem, hogy ez az óra ilyen uncsi lesz, mikor egy rajzszöget
pillantottam meg az előttem ülő hátsója alatt. Erre jelbeszéddel szép lassan felhívtam az osztálytársaim
figyelmét. Egyébként is majd megpukkandtunk, hát még mikor az egyik fiú jóvoltából a szögnek párja is
akadt.
- Jól ülsz, kedvesem? - kérdeztem.
- Igen, miért? - értetlenkedett.
- Ez fakír, biztosan gyakorol!
- Vagy kitömte! - néhány szellemes megjegyzés.
Sajnos egyszer minden nagy dolog lelepleződik, s bár az emberi találékonyság kimeríthetetlen,
kibírom csöndben óra végéig.
Kicsöngettek. Nagy nyerítések, bődülések, a tanár tátog valamit, bár semmit sem értek, rábólintok,
és kirohanok az osztályból.
Angelika, közismerten Anzsi 6. osztályos. Minden érdekli, táncol, énekel, citerázik, ügyesen rajzol és
rengeteget olvas.

"IDEGEN TOLLAK"
Nagy Lajos
Képtelen természetrajz
Részletek
A SAS
A sas ragadozó madár, ami azt jelenti, hogy ha egy sast csirizzel bekenünk, és a falhoz vágjuk, hát
odaragad.
Ettől a tulajdonságától teljesen függetlenül, a sas kisebb élő állatokkal táplálkozik. ...
A sast nagy előszeretettel vadásszák, ami úgy történik, hogy a fészke közelében lesben áll a vadász,
megvárja, míg a sas repülni kezd, akkor golyót ereszt bele, s a sas, ha a golyó talált, motorhiba miatt
kénytelen leereszkedni. Akkor a vadász odamegy hozzá, és európai módszer szerint foglyul ejti, azaz
agyonüti....
A HANGYA

... A hangyák igen fejlett társadalmi életet élnek, jól működő szervezettség alapján dolgoznak együtt, s
még szép tőlük, hogy kórusban nem énekelnek, és nincs külön szaklapjuk....
A nőstény hangyák mindennap egy tojást tojnak. A hangyatojás fehér és viszonylag igen nagy, mert
majdnem akkora, mint a hangya egész testének a fele. A nőstény hangya igen szerény állat, mert azt a
nagy tojást csöndesen, minden kotkodácsolás nélkül tojja, nem úgy, mint a nagyszájú tyúk, aki az
aránylag kis tyúktojás miatt akkora gezéreszt csap, hogy nem is lehet csodálni, ha egy tyúktojás olyan
sokba kerül....
A VÍZILÓ

"... Egy teljesen kifejlett víziló negyven métermázsát nyom, ha többet tesznek alája, akkor még
többet is nyom. A víziló, jóllehet a törzse hosszú és vastag, a súlya nagy, a lába pedig aránylag igen
rövid, mégis fürgén jár, és igen jól tud futni, sőt én a magam részéről arról is meg vagyok győződve,
hogyha megfelelő szárnyai lennének, hát még repülni is tudna....
A GÓLYA

A gólya egy madár, két gólya két madár. Két gólya és három csirkefogó, az öt jómadár. A döglött
gólya már nem madár, mert nem tud repülni. De azért a repülőgép még nem madár, ha tud is repülni....
A DISZNÓ

A disznó háziállat. Nevét mindig így írják, hogy sertés, de mindig úgy mondják, hogy disznó.
Furcsa dolog, de hát több furcsa dolog is van a világon, különösen mostanában.
A disznót az emberek evésre használják, mégpedig úgy, hogy eleinte őt hagyják enni, azután öt
eszik meg....
A disznó igen lusta állat, fekvésen és evésen kívül semmit nem csinál, legfeljebb egy kicsit
turkálja az orrával a földet, s ezt a műveletet kedélyes röfögésseI kíséri. Ezenkívül semmit sem csinál.
Az úgynevezett disznóságokat nem ő, hanem az ember követi el. Megjegyezzük, hogy ez nemcsak a
disznóságokkal van így, hanem a szamárságokkal és a marhaságokkal is....
Nagy Lajos (1883-1954) Kossuth-díjas író. Képtelen természetrajz című műve látszólag szellemes állatportrék
sorozata, valójában a társadalmi és emberi fonákságokat teszi nevetségessé. Ha tetszettek a részletek, keresd és
olvasd a többit is!

ÜGYESKEDJ!
Adventi koszorú készítése
A karácsonyt megelőző adventi időszak négy hete az ünnepi várakozásé, felkészülésé. Az
adventi koszorú vasárnaponként egymás után fellobbanó gyertyái bensőséges, ünnepi hangulatot
teremtenek.
Mindjárt itt a december, de ha magunk akarjuk elkészíteni a koszorút, elkezdhetjük összeszedni a
hozzávalókat. Érdemes, mert már a munka is örömet okoz, hát még az elkészült "mű"!
A koszorúalap lehet moha, szalma vagy vessző, ezt virágboltban is beszerezhetjük. Valamilyen
örökzölddel kezdhetjük a díszítést. Apró ágakat vágunk, ezeket összefogva u alakú kis drótokkal
az alapra tűzzük egyenletesen, folyamatosan körben haladva. A tűzés mindig a levél alá kerüljön.
Mindig négy gyertyát helyezünk el a koszorún. Úgy rögzíthetjük a legkönnyebben, hogy két
vastagabb drótot felhevítünk, és felszúrjuk a gyertya aljába, 2-3 cm magasra.
A további díszítés a rendelkezésre álló anyagoktól és a fantáziától függ. Lehet toboz, szárazvirág,
színes levelek, apró bogyók, termések (pl. csipkebogyó), de szárított citromkarika, mákgubó, dió
stb.

A masni is fontos eleme a koszorúnak. Úgy készül, hogy a kiválasztott szalagból átlósan
levágunk kb. 10 cm-es darabot, középen összedrótozzuk, s a drót kiálló részét szúrjuk a
koszorúba.
Vigyázzunk, hogy a gyertya lángja ne érhesse el az éghető részeket!

SPORT
Az asztalitenisz bajnokság eredményei
1.-2.o.fiú:
I. Ménesi Róbert 2.o. II. Kovács László 2.o. III. Újfalusi Krisztián 2.o.
1.-2.o. leány:
I.Takács Eszter 2.o. II. Valicsek Klaudia 1.o. III. Halász Klaudia 2.o.
3.-4.o. fiú: I. Csönge Balázs 4.o. II. Valicsek Viktor 4.o. III. Jasztrapszki Dávid 4.o.
3.-4.0. leány: I. Léhner Alexandra 4.o. II. Németh Klaudia 4.o. III. Chován Nikolett 4.o.

5.-6.o. fiú: I.Kohl Dávid 5.o. II. Ossik Árpád 5.o. III.Bógó Patrik 6.o.
5.-6.o.leány: I. Hangyál Angéla 6.o. II.Tóth Orsolya 6.o. III.Takács Angelika 6.o.
7.-8.o.fiú: I. Samu Péter 7.o. II. Tausz Balázs 7.o. III. Csuri István 7.o.
7.-8.o.leány: I. Pap Viktória 7.o. II. Gilányi Diána 8.o. III. Kotroczó Szabina 8.o.

HUMOR
Peti kistestvéréveI sétálgat az erdőben.
-Miért kopogtat a fán az a madár?- kérdezi a kicsi.
-Ez egy harkály, keresi a kukacokat- válaszol Peti.
- És beengedik magukhoz?

- Tóni, miért nem eszed a salátát, mikor azzal jöttél
haza, hogy olyan éhes vagy, mint
a farkas?
- Ez igaz. De mikor eszik a farkas salátát?
- Anyu, nézhetek tévét?
- Igen, kisfiam, csak ne kapcsold be!
- Miért hunyja be a szemét a kakas, kukorékolás
közben?
- Mert már kívülről tudja a szöveget.

- Miről lehet megismerni az internetes fiút?
- Nagy webhely van az arcán.
Aj óságos tündér találkozik a rendőrrel.
- Hello, rendőr! Én vagyok a jóságos tündér!
Kívánhatsz egyet!
- Jó napot kívánok!

HÍREK

Lappföldi tudósítónk
jelentette, hogy a képen
látható személyek valamire
készülnek. Sokszor látni
őket édességboltok, játéküzletek közelében
ólálkodni.

Foto: Menyhárt Dávid

Foto: Horváth Nándor

Következő, ünnepi számukhoz mindenkitől várjuk az ötleteket, kívánságokat, témákat!
Ha van saját írásod, rajzod, azt is hozhatod.

