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Újságunk a

támogatásával jelenik meg.

A hónap körkérdése: Bemennél-e a Big-Brother
házba?
Gyerekek:
Igen, mert nem zavar a kamera, és tetszik egy fiú, meg szeretek szerepelni. Igen, a
pénzért. (2 fő)
Be hát, jó buli lenne.
Be, mert jó buli és 15 millió.
Igen, hogya csaj okat közelebbről is megismerjem.
Igen, mert a csajok nem szégyenlősek.
Naná, hogy ott van nekem dolgom, jók a fiúk és én
hiányzom onnan! Igen, mert aranyos a Bálint.
Igen, mert ott a Zsanett.
Igen, szépek a fiúk, jó buli.
Igen, mert szépek a lányok és jó dolgokat
csinálnak.
Igen, mert akik ott vannak fiúk, tetszenek
nekem.
Persze, nagyon jó lenne.
Igen, már csak én hiányzom onnan!
Nem vagyok felkészülve, de a pénzért
megtenném.
Nem, mert nagyon rossz és mindenki lát.
Nem, mert a Való-világot szeretem.
Nem, csak nézni szeretem.
Nem, mert nem szeretem.
Nem, mert zavar a kamera. (2 fő)
Nem. (7 fő)
Felnőttek:
Nagyon nem tetszik, nem mennék be.
Nem, mert nem nézem. Épeszű ember nem
megy oda, aki bemegy, az egy kicsit zizi.
Nem vennék részt. Nem tetszik, hogy az életük legapróbb részleteibe is beláthatunk, de
az tetszik, hogy 12 idegen embert összeköltöztetnek, hogy milyen a viszony egymás
közt. Nem szeretem, nem mennék be. A show-műsorokat nem kedvelem.
Nem vállalnám, egy kicsit kegyetlen dolognak tartom, mert mindenkinek szüksége van
arra, hogy néha kicsit egyedü1legyen, nemhogy még minden pillanatát figyelik.
Igénytelen, bugyuta műsor. Én a saját életem, érzéseimet, szokásaimat nem tárnám a
nagyközönség elé. Aki egy olyan műsorba jelentkezik, úgy érzem, nagyobb szereplési
vággyal rendelkezik, mint egy átlagember és magamutogató.
Nem jelentkeznék, természetellenesnek tartom. Bár nincsenek itt szerepek osztva, mint
a sorozatokban, de az emberek mégsem teljesen önmagukat adják. Ami itt valóságos és
érdekes, azok az emberi reakciók, helytállások bizonyos helyzetekben.
Már csak azért sem, mert szeretek néha csöndben egyedül lenni. Nem szívesen adnám
ki ország-világnak az érzéseimet, aki ilyenre jelentkezik, nagyon kiszolgáltatottá válik a
többieknek és a tévéseknek.
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BUDAPESTEN AZ „ÚJSÁGÍRÓK”
Júliusban három napra Budapestre látogattunk, hogy megbizonyosodjunk, sok
mindent nem láttunk még a mi fővárosunkból, amit pedig érdemes megnézni..
Kifogtuk a nyár legmelegebb napjait, így többnyire tikkadtan, lustán indultunk a
programokra. Rengeteget utaztunk, mert egy kelenföldi kollégiumban szálltunk
meg, és a sok útlezárás miatt mindenhova kerülővel jutottunk. Érdemes volt
turistabérletet venni, ami éppen három napra szólt, ki is próbáltunk minden járművet, még a fogaskerekűt is.
Mindenről részletesen beszámolunk folyamatosan az újságban, most csak röviden az egészről:
Legelső programunk az
Országház megtekintése volt,
ahol Szabados Tamás országgyűlési képviselő kalauzolt
bennünket. Így olyan helyekre
is bemehettünk, ahová közönséges látogató nem. A hűvös
falak közül kilépve úgy döntöttünk, a Városligetbe utazunk. Alaposan körbejártuk a
Vajda-hunyad várát, majd egy
játszó-tér mellett eldőltünk a
füvön. A délutánt a Szépművészeti Múzeumban töltöttük. A szemünk még bírta
volna a sok képet, szobrot, de a lábunk egyre gyakrabban vitt a székek felé.
Hogy valami újat is lássunk,
elmentünk a Westend City
Centerbe. Ott bezzeg újra
működött a lábunk, fel-alá
mozgólépcsőztünk, csak
néha jelentünk meg a szökőkútnál a találkahelyen. Végül
megnéztük az épület tetején
lévő parkot, és jót szórakoztunk a kicsiknek épített
játszótéren. Öreg este volt,
mire egy újpesti dekorációs
műhely megtekintése után
(éppen Rózsa Norbert
kocsiját „öltöztették”) hazametróztunk, -buszoztunk. A megállónál akkora
dinnyét vettünk, hogy kilencen nem bírtuk megenni.
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Másnap felmentünk a Libegővel a
János-hegyi Erzsébet kilátóhoz.
Kalandok után értünk a Farkasréti
temetőbe, de ezekről külön írunk.
Átvágtáztunk a Margitszigeten, hogy
fürödhessünk a Palatínus strandon.
Vacsora után már sötétben látogattuk
meg az új Erzsébet teret, majd végigsétáltunk a Váci utcán. A harmadik
napot a Gellértheggyel kezdtük.
Először a barlangban berendezett
Sziklatemplomot, majd a hegyre menetelve a nyüzsgő hidakat és várost,
fent a Citadellát, leérve pedig az
Erzsébet-híd lábánál permetező vízesést csodáltuk meg. A tűző naptól
szédelegve másztunk fel a Várba,
tekintettünk körbe a Halászbástyáról,
lestük meg a Siklót, a Sándor palotát
és a Budavári palotát. Utolsónak a
Millennáris parkot, és benne persze a
mesebeli játszóteret kerestük fel.
Zsúfolt napok voltak, mégsem láttunk mindent, amit szerettünk volna. Kimaradt
többek között a Vásárcsarnok és az új Nemzeti Színház is.

Sebaj, nincs messze Budapest, egy napra is érdemes felutazni!
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A FARKASRÉTI TEMETŐ
Budapesti kirándulásunkkor megpróbáltunk a főváros szépségeiből egy kicsit
magunkba szippantani.
A Parlament, a Szépművészeti Múzeum, az Erzsébet-kilátó, mind-mind
valami mesebeli csodaként lebegett előttünk, a vidéki fiatalok előtt. Igen, azt
hittük, a híradási eszközöknek köszönhetően ismerünk mindent, mondanom sem
kell, a három nap alatt a szánk tátva maradt a csodálkozástól.
Viszont volt egy olyan állomás a
kiránduláson, ami a többinél jobban
megmaradt bennem érzelmileg. Távol
esett a város zajától, az emberek rohanó, nyüzsgő életétől. A Farkasréti
temető volt az. Biztosan sokakban
felmerül a kérdés, hogy egy diákcsoport mit keres egy ilyen helyen. Nehéz
választ adni. Eleinte a kíváncsiság hajtott, de később már teljesen mást
éreztem. Hiszen ahová mentünk, ott a
legnagyobbak pihentek a földben.
Legendás színészek, költők, írók, sportolók, szobrászok, hősök... És az ember ott áll egy ilyen ember síremléke
előtt.
Elsőként Fekete István gyönyörű,
barna márvány sírjára bukkantam. El
se hittem, hogy Vuk, Cinyi és Kele magalkotója ott nyugszik előttem. Kicsit sajnálom, mert az első dolgom az volt, hogy elővettem a fényképezőgépem, ami még
most is bánt, de hát én is ember vagyok, és nem elég megörökíteni, amit a szívemmel látok.
Megérte minden ott töltött perc, pedig ez még csak a kezdet volt. Végignéztem a környéken, és a szemem káprázott a látványtól. Hogy mit láttam? A
többi közül kimagasló, hatalmas kripták, a lehető legszebb márványból, a legméltóságteljesebb színekben. Ezeket igazi művész csinálta, gondosan megformálva a földben nyugvó tökéletes alakját, szomorú pillantását. A nevek pedig...
Istenem, hisz ez Honthy Hannáé, ez meg Várkonyi Zoltáné. Ez utóbbi különösen
megmaradt bennem. A márvány nem őt ábrázolta, hanem mélabús színészeket,
kiknek arcára a színházi lepel rásimult. Aztán eszembe jutott, ez a halál, mindig
van, aki hordozza magával élete végéig a fájdalmat, szerette elvesztését.
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Ilyen volt az egész temető hangulata: nyugodt és végtelenül keserű. Ezt
éreztem a torkomban, mikor rátaláltam Simon Tibor keresztjére. Valahogy más
volt, mint a többi. Nem árasztott olyan nyugodtságot, beletörődést. A sors
színjátéka volt minden, ami történt vele, úgy gondolom. A temetési virágokról
leszedett szalagokat felkötötték egy madzagra. Rengeteg volt! Rengeteg! De a
szemem mégis arra a porban heverő, szomorú mezre
irányult. Biztosan tudta,
hogy soha többé nem hordja Tibor.
A temetőben a múlt
nagy művészei közül kicsit
elidőztem a néhai Örkény
Istvánnál, majd Nagy László magas, faragott fejfájánál álldogáltam. Annyi, de
annyi szép dologgal telt
meg a szívem, de sajnos
arra semmiképpen nincs
hely, hogy részletezzem. Csak még egy dolgot szeretnék leírni, ami nagyon megérintett. Ez Hofi Géza síremléke volt. A nagy színész-humoristáé, aki annyiszor
megnevettetett minket, akit szeretett az egész ország. Néhány hónapja elhunyt.
Kerestem a legnagyobb
kripták, szobrok között,
nem volt sehol, majd mikor
kis segítséggel rátaláltam,
a földbe gyökerezett a
lábam. Semmi cicoma, semmi drága márvány, csak egy
kereszt és a földhant bekerítve fával. Egyszerű és
gyönyörű volt egyszerre.
Hofi Géza nagyon gazdag
lehetett valamiben, ami nem
pénz, nem hatalom, hanem
szeretet és boldogság.
Mióta hazajöttünk, gyakran eszembe jut a Farkasréti temető. Nem mondom,
hogy menjenek el mások is, de mindenki elővehet egy könyvet, megnézhet egy
filmet, miközben tiszteleg az ember előtt. Ez mindennél többet jelentene.
Takács Angelika 7. o.
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Takács Angelika
Megbántam
Mindig is nagyon szerettem a nagymamámnál nyaralni. Főleg kisebb koromban, mert ott egy kicsit mindig elengedhettem magam, és nem éreztem, hogy
elnyomnak a nagyok. Ráadásul akkor még úgy tűnt, ő a világ végén lakik, meszsze az én unalmas házamtól.
Szépen összepakolgattam a cuccaimat a hátizsákomba, felültem a biciklimre, amivel alig tudtam menni, és se szó, se beszéd, elindultam hozzá. Igaz,
útközben ötször eltévedtem meg elestem, de valahogy sikerült elvergődnöm az
utcájába. Persze a drága mama már ott állt a kapuban, hogy besegítse a sebesültet. Érdekes, leszidni eszébe sem jutott.
Mikor már unalmassá vált sajnáltatni magam, kitaláltam, hogy főzök valami
lekváros, paprikás, tésztás sütifélét a papának. A mai napig nem értem, hogyan
ehette meg.
Később odakinn egy kicsit megkergettem a csibéket, és élethalálharcot vívtam az anyjukkal, majd hogy még gonoszkodhassak valamit, megdobáltam
szőlővel a kismalacokat.
Ha a barátaimat áthívtam, viszonylag tűrhetően viselkedtem, így végre a
nagyszüleim egy kicsit szundikálhattak. Persze szegény kis naiv emberek, azt
hiszik, csak hangosan lehet rosszalkodni. Pedig mi a szomszéd szobában gyönyörűen szétpakoltuk a megőrizgetett dolgaikat. Egy ilyen alkalommal el is
törtem egy kis porcelánt, amiről később kiderült, a mama édesanyjáé volt. Azt
hiszem, akkor láttam először sírni.
Hát igen. Valószínű, rosszabb gyerek
voltam az átlagnál, de ezen úgysem lehet
változtatni. Sok dolog volt az életemben,
amit megbántam, de a legjobban azt, hogy
nem értékeltem igazán a nagyszüleim
életét. Tegnap még oltalmaztak, s talán
holnap már nem lesznek. De amíg élnek,
annyi jót tesznek értünk! Úgy érzem, nem
háláltam meg eléggé nekik. Nem mondtam elégszer: szeretlek, annak ellenére,
hogy néha dacos és bántó vagyok! Amíg
engem hallgattak, addig ők nem mesélhettek eleget a lényükről, a világukról. Ez
biztos rosszul esett nekik.
Még rengeteg pótolnivalóm van velük
szemben, és sajnálom, hogy mindezekre
csak a papám halála ébresztett rá.
Horváth Hajnalka (3. o.) fonalképe
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JURTANAPOK SZEPTEMBER 21-22-ÉN
A Jurtanap a falu minden évben megrendezett eseménye. Ezen a napon
megmozdul a falu apraja-nagyja.

Reggel kilenc órakor kezdődtek a programok. Lehetett gyöngyöt fűzni,
agyagozni, nemezelni és batikolni.
Közben a füves
pályán lovasbemutatót nézhettünk.
A képkiállítást
is meg lehetett
tekinteni. Régi és
mostani képeket
láthattunk a falu
életéről. Az íjászokhoz is odamentünk,
ami jó időtöltés volt.
Közben elkészült a finom ebéd,
és jót ettünk belőle.

8

Az idén először
mutatkoztak be a
beloianniszi görög
táncosok és a
Rekettye együttes.
Késő délután a szüreti
felvonulók szórakoztatták és bálra invitálták a falu lakóit.

A rendezvény
másnapjának
délelőttjén
sportrendezvények
voltak. Itt a Jurta
kupáért folyt a
küzdelem fociban és
kézilabdában
egyaránt.
Ez már
hagyomány
Hantoson. Az idő
nagyon rossz volt, ezért nem sokan jöttek el megnézni.

Nagyon jól éreztük magunkat. Reméljük, ez a szép hagyomány a
továbbiakban sem szakad meg.
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A mezei futóverseny eredménye
korcsoport
1.-2. o. lány

1. helyezett
Horváth Evelin

2. helyezett
Jáger Tímea

3. helyezett
Kertész Kamilla
Vancsik Vivien

1.-2. o. fiú
3.-4. o. lány
3.-4. o. fiú

Keresztes Tamás
Zádori Martina
Kovács László

Lukics Zsolt
Pap Katalin
Tóth Erik

Ujfalusi Márk
Kovács Linda
Ujfalusi Krisztián

5.-6. o. lány

Ossik Anett

Fehér Rózsa

Chován Nikolett
Léhner Alexandra

5.-6. o. fiú
7.-8. o. lány
7.-8. o. fiú

Balogh Tamás
Réger Regina
Tóth Dávid

Szalai Szabolcs
Kasos Renáta
Takács György

Jasztrapszki Dávid
Cséza Barbara
Samu Péter

Anett tavasszal is győzött.
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Ez már az ősz
Ez már az ősz. Itt-ott még egy tücsök
dalt próbál szegény, a füvek között.
Szakad a húr, szétfoszlik a vonó nem nótaszó ez már, de búcsuszó.

Ez már az ősz. Borzongva kél a nap.
Közelg a rozsdaszínü áradat.
Átzúg kertek, erdők, hegyek fölött elnémul a rigó, el a tücsök.

…

Zelk Zoltán

ÜGYESKEDJ!
Igaz, hogy az idén nem termett sok dió, de ha azt a keveset óvatosan feszíted fel,
többféle aranyos játékot készíthetsz a héjából. Mondjuk babafürdőkádat vagy
dióbölcsőt. A baba lehet akár papírból is, de filcből hajlékonyabb. A teknősbéka
alá is filcből vágjuk ki a formát, a szeme kis gyöngy. A vitorlás árbocát rögzíti, a
hajónak súlyt ad a belecsepegtetett gyertya. A vitorla négyszögletes papírdarab,
amit az árbocra húzunk. Többet készítve versenyt is rendezhetünk, ha szelet fújunk a kádban. Kisebb testvérnek, rokonnak kedves ajándék, közösen dolgozva
derűs időtöltés.
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- Kérek egy spenótot!
- Feltéttel?
- Feltétlenül.
-Pincér, hozzon nekem egy adag csirkét, de jó fiatal legyen.
-Igenis, uram, egy tojást rendel..
-Hogy hívják a hód
menyasszonyát?
-Hódara.
-Melyik a legszerencsétlenebb
teremtmény?
-A kisborjú. Az anyja egy tehén,
az apja meg egy barom.
-Hogy hívják Mackó Misit, ha
majd felnő?
-Medve Mihály.
-Mit nyerünk, ha egy sündisznót és egy óriáskígyót keresztezünk?
-20 méter szögesdrótot.
-Ádámka, mi volt ma az iskolában?
-Semmi.
-Mindent megtanultál?
-Nem, holnap még vissza kell
mennem.
-Hangyairtó port kérek.
-Mennyit adhatok?
-Nem tudom, nem számoltam meg
őket.
-Milyen az új tanító néni?-kérdezgetik otthon a gyereket.
-Nagyon tetszik. Csak ez a nagy korkülönbség.
-No, fiacskám, mondd meg, melyik élőlény jár lábujjhegyen?
-A papám, ha késő éjjel jön haza.
Kiadja a Hantosi Általános Iskola. Hantos, Köztársaság tér 3. 2434
Felelős szerkesztő: Gyömörei Barnáné Eng. sz.: 2.2.4./1338/2001.
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