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Ménesiné Varga Tímea könyvelővel készítettünk interjút 
 
- Milyen volt a gyerekkora? 
- Nagyon sok bunkert csináltunk és az öreg Koncz Feri bácsi mindig szétrontotta. Létrákat 
meg hintákat csináltunk. Nem voltunk jó gyerekek. 
- Gyerekkora óta könyvelő szeretett volna lenni? 
- Nem. 
- Hanem akkor mi? 
- Szentendrén születtem és sokat jártunk Pestre. Amikor megláttam a metrót, akkor 
eldöntöttem, hogy metróvezető leszek. Annak az volt a feltétele, hogy érettségi: jó, akkor 
elmegyek Pusztaszabolcsra és lesz egy érettségim, utána megyek metrót vezetni, de végül 
nem lettem metróvezető. 
- Akkor hogy jött az az ötlet, hogy könyvelő legyen? 
- Nem tudom. Első helyen a könyvelő volt, a másodikon a bolti eladó, aztán könyvelő lettem. 
- Mikor született? 
- 1972-ben. 
- Az iskolában milyen tanuló volt? 
- Átlagos, nem voltam jobb, mint négyes. 
- Volt csúfneve? 
- Itt az általánosban nem is tudom, de a szakközépiskolában Tücsinek hívtak. 
- Honnan jött? 
- Nem tudom. 
- Milyen iskolába járt? 
- Ide jártam általánosba, Pusztaszabolcsra szakközépbe, utána elvégeztem egy idegenvezetői 
iskolát, meg még német nyelvtanfolyamra jártam, de nem dolgoztam idegenvezetőként. 
- Sokat kell dolgozni egy könyvelőnek? 
- Mikor hogy. Amikor adóbevallási szezon van, akkor egy kicsit többet, olyan átlagos. 
- Pontosan mi a munkája egy könyvelőnek? 
- A vállalkozóktól meg szoktam kapni a számlákat és azokat a megfelelő bevételi oldalra 
írom, vagy a kiadási oldalra. Azután szólok nekik, hogy nyereségesek vagytok-e vagy 
veszteségesek. Kell-e fizetni adót, vagy nem kell fizetni. Ilyen apróságok. 
- Nehéz ez a munka? 
- Hm. Nem tudom. Annyiban nehéz, hogy mindig új jogszabályok vannak, figyelni kell rájuk, 
hogy ne hibázzunk, mert a büntetés sok pénzbe kerül. 
- Kb. hány órát dolgozik naponta? 
- Változó. Van, amikor csak 5-10 percet de van úgy, hogy 10 órát is. 
- Mióta könyvelő? 
- Mióta? Már lassan 15 éve. 
- Nem bánta meg? 
- Egyelőre még nem. 
- Milyen végzettségei vannak? Van diplomája? 
- Nincs. Egy mérlegképes könyvelőim van, ez a legmagasabb végzettségem. 
- Ezt szakközépiskolában érte el, vagy utána? 
- Szakközépiskola után. 3 évig, munka melletti tanulással. 
- Amikor németet tanult az a munkájához kellett vagy nem? 
- Igen is, meg nem is. Kellett is a német, mivel a főnököm német állampolgár volt, hogy ne 
csak kézzel-lábbal tudjunk beszélgetni. 
- Nehéz volt megtanulni a németet? 
- Hát egy kicsit talán igen. Mondjuk én még oroszt tanultam itt, és az ment, utána furcsa volt 
egy kicsit, nehezebben ment. 
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- Tud folyékonyan beszélni németül? 
- Nem. Sokat kellene ahhoz gyakorolni. 
- Felsőfokú végzettsége van németből? 
- Nem, egyiket sem csináltam meg, ahhoz kellene még egy-két tanfolyam. 
- Ha valaki könyvelő szeretne lenni, mennyit kell tanulnia? 
- Nekem elég volt egy erős négyes, de ha a matek jól megy semmi gond sincs! 
- Kell a munkájához számítógép? 
- Igen. Nagy segítség, meg az internet is. Nagyon jó dolog, megkönnyíti a munkánkat. 
- Amikor elkezdte a könyvelő szakmát, akkor már voltak számítógépek? 
- Igen, de nagyon őskori gépek voltak, nagyon zajosak, nagyon nagyok, ha elromlottak csak 
szakember tudta megcsinálni. Az írógép is csak az a régi, mechanikus volt. 
- A régit használták akkor? 
- Igen. Volt egy tanóra, aminek a keretében meg kellett tanulni annak a működését, és én azt 
nagyon nem szerettem. 
- Körülbelül hány embernek könyvel? 
- Nincs sok, olyan 10-15 ember. 
- Az elején is ilyen sok volt? 
- Nem, fokozatosan nőtt. 
- Ki volt az első ügyfele? 
- Én a hantosi TSZ-ben kezdtem el dolgozni, amikor megszűnőben volt, akkor kerültem a 
Gergely és Társa BT-hez de úgy, mint magánszemély a Kovács Laci bácsi volt az első. 
- Milyen könyvelői munkát csinál a legszívesebben? 
- Jók az adóbevallások, mert az mindenkinél más. Van egyforma is, de abban van kihívás, 
amikor többfajta dologból tevődik össze. 
- Fárasztó? 
- Igen, agyilag. El lehet fáradni benne. 
- Milyen KFT-nek, cégeknek könyvel? 
- Van többféle, mezőgazdasággal foglalkozó, boltos is. 
- Az ügyfelei között a magánszemélyek vagy a cégek vannak többen? 
- Több a magánszemély. 
- Folyamatosan kell csinálni, vagy csak egy évben egyszer? 
- Vannak olyanok, akik folyamatosan megkeresnek, de vannak olyanok is, akik csak egy 
évben egyszer. 
- Vannak szabályai a könyvelésnek? 
- Vannak. 
- Ezeket meg kell tanulni? 
- Vannak amik rögzülnek, de van amelyiket nap mint nap meg kell nézni. 
- Ha elront valamit, abból nagy gond is lehet? 
- Ha nem én veszem észre, hanem az APEH, akkor nagy gond lehet belőle. 
- Volt rá példa? 
- Igen, figyelmetlenségre volt. 
- Nagy baj lett belőle? 
- Átlagos. 
- Hány büntetése volt? 
- Kettő. 
- Ha magánszemély veszi észre, akkor is van gond belőle? 
- Lehet javítani. Ha előbb javítunk, mint az APEH, akkor nincs belőle baj. 
- Volt már olyan, hogy hosszabb ideig nem volt munkája? 
- Nem igazán jellemző, mert vannak állandó ügyfelek, ők havonta hozzák, rendszeresen. 
- Mindig ugyanannyi munkája van? 
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- Néha több, néha kevesebb. 
- Fárasztó, amikor az adóbevallásokat kell csinálni? 
- Igen. 
- Melyik az az időszak, amikor kevés a munka? 
- A nyár. Év elején vannak az adóbevallások, nyáron nincs sok. 
- Melyik ügyfeleket szereti jobban? Akik folyamatosan hozzák, vagy akik csak ritkán? 
- Jobb, ha folyamatosan hozza. 
- Melyik jobb, ha egy embernek könyvel, vagy ha egy KFT-nek? 
- Egy embernek könnyebb, gyorsabban megvan. A KFT-ben viszont több a kihívás. 
- Többféle papírt is ki kell tölteni? 
- Igen. Van a TB-felé, az adóhatóság felé, önkormányzat felé. 
- Van olyan, amikor azt mondja, hogy ezt már nem vállalom? 
- Van. 
- Volt olyan, hogy ön vette észre a hibát? 
- Igen, előfordult. 
- Szokott hibázni most is, vagy már belejött? 
- Mostanában is szoktam hibázni, a jó pap is holtig tanul. 
- Munka mellett jut másra is ideje? 
- Van amikor igen, de van amikor nem. 
- Járt már valahol külföldön? 
- Igen. Idegenvezetői tanfolyammal voltunk kint Bécsben, megnéztük Schönbrunnt. Ez 
nagyon szép hely, mindenkinek tudom ajánlani. Amikor volt az a nagy jugoszláv vándorlás, 
amikor odajártak a magyarok vásárolni, oda is sikerült elmenni, és Németországban voltam 
még, München környékén. 
- Ha utazhatna hová menne el? 
- Azt gondolom itt Magyarországon is vannak nagyon szép tájak, nekem az iskolában voltak 
lehetőségeim, minden évben mentünk valahová kirándulni. Szeretném megnézni Párizst, 
Londont, Velencét és egyéb szép helyeket. 
- Régen is itt lakott? 
- Szentendrén születtem, de utána itt laktunk. Azután Nagylókon, miután férjhez mentem, 
most pedig itt. 
- Amikor itt lakott, akkor ugyanebben a házban? 
- Nem, fent a Hunyadi utcában, meg még a Kossuth utcában is laktam, amíg nem készült el ez 
a ház. 
- Városban vagy falun szeretne lakni? 
- Régebben szerettem volna városban, de porosak, büdösek. Nekem az maradt meg, hogy 
benzingőz szagú. Itt a falun is vannak szagok, de az ide tartozik. 
- Ha lenne lehetősége elköltözni innen elmenne vagy maradna? 
- Nem tudom, is-is. 
- Szeret itt élni? 
- Igen. 
- Mikor ment férjhez? 
- 1992-ben, 20 évesen. 
- Két gyereket szeretett volna? 
- Nem is tudom. Így sikerült. 
- Fiút vagy lányt? 
- Természetesen szerettünk volna egy lányt is, de két fiú lett belőle. 
- A könyvelői munka mellett van szabadideje? 
- Van. Szeretek olvasni, zenét hallgatni, nem azt a vad rockot, hanem jó kis disco zenét. 
- Van valami hobbija még? 
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- Hobbi? Régen kötöttem, ezt szeretném csinálni, de nem fér bele az időmbe. Most inkább 
olvasok. 
- Milyen könyveket szeret olvasni? 
- Először a krimikkel kezdtem, de ma már a romantikus könyveket szeretem. 
- Milyen együtteseket szeret hallgatni? 
- Az új számokat meghallgatom, némelyik tetszik is, de hogy melyik együttesé az nem megy. 
Ahhoz nem hallgatom elég sűrűn. 
- Milyen műsorokat szeret nézni? 
- Ami kikapcsolja az agyat. Megnézem az akciófilmeket is, este inkább könnyű műsorokat, 
amin sokat lehet nevetni. 
- Milyen autókat szeret? 
- Nekem is tetszenek az Audik meg a BMW-k, csak az anyagi lehetőségek korlátozottak. A 
nagy batár autókat nem szeretem. 
- Van olyan dolog, amit szeretne elérni az életében? 
- Jó kérdés. Nem tudom. 
- Mi volt a legszebb és a legrosszabb emléke? 
- Talán a legszebb, amikor megszülettek a fiaim. A legrosszabb pedig, amikor meghalt az 
apukám. 
- Ha lenne három kívánsága mi lenne az? 
- Béke. Ez nagyon meghatározó. Egészség. Meg a szeretet. 
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Adalékok Hantos történetéhez 
 
 

A honfoglaló magyarok, mint nomadizáló nép, az ország területének megszállásakor 
és a területek törzsi-nemzetségi elosztásakor a csapadékosabb, a legbővebb termést adó 
legelőterületeket szállták meg. A földművelés szempontjából is azok voltak a 
legértékesebbek, tehát a legnépesebbek is. Az ország azon részei, melyek a a 
legcsapadékszegényebben, leghomokosabbak voltak lakatlanul maradtak (Jászság, Kunság). 

Ha nem így lenne, nem lettek volna olyan szabad, nagy területek, ahova a honfoglalás 
után évszázadokkal, az akkor még törzsi szervezetben élő, szintén a magyarok régi 
életmódjához hasonlító, főképpen nomád állattartásból élő népeket le lehetett volna telepíteni. 

Nagyjából hasonló volt a helyzet Hantos vonatkozásában is. Az előbbiekben említett 
területeknél sokkal csapadékosabb vidékeket sem szálltak meg minden esetben a honfoglaló 
magyarok. Így ezt a vidéket sem. 

Ezzel vált lehetővé, hogy a mai Fejér megye lakatlanul maradt déli részét később 
megkaphatták a kunok és a besenyők. 

Kialakultak a Mezőföld közepén a későbbi kun szállások. A vármegye területébe 
beékelődött a kunoknak egyik kiváltságos területe, a Hantos-szék. Hantos kun szék Kajtortól 
Sárosdon és Hantoson át Karácsony-szállásig és a mai Tolna megyehatárig terjedt. Hogy 
milyen mértékű volt ezen kun terület különállása, nem tudhatni, de kétségtelen annyi, hogy a 
kun területnek volt kapcsolata a vármegyével. 

Lényegében Hantos-szék volt a kunok egyetlen dunántúli szállásterülete, itt volt a 
dunántúli „Kunság”. A kun székek önkormányzattal rendelkeztek, így ez is. A kun székeket a 
király által kinevezett, illetve a nevében rendelkező országos méltóság által kinevezett 
főkapitány kormányozta. 

Hogy a tatárjárás után az országba telepített kunok mikor jelentek meg területünkön, 
nem tudjuk pontosan megállapítani. Elképzelhető, sőt valószínű, hogy az első időkben csak 
legeltetni jártak át a Dunán, s állandó szállásokat később alapítottak. Ebből következik, hogy 
a Hantos-széki kun főkapitányság későbbi képződmény lehet. 

Az megállapítható, hogy a XIV. században Hantos-szék már létezett, melyet a 
Hantoson lakó főkapitány kormányzott. 

Bizonyságul említhetem azokat az okleveleket, melyeket 1342-ben Tamás vajda, majd 
1343-ban I. (Nagy) Lajos király és Miklós nádor adnak az Ilunchuk nemzetségből származó 
Buthemer jakabszállási kun kapitánynak, s Hantos-szék főkapitányává nevezik ki. Az említett 
oklevelek átírása a budai káptalanban történik 1407-ben. 

A XIV. század közepén tehát Buthemer volt Hantos-szék főkapitánya, majd utódai 
követték a tisztségben. Fennmaradt, hogy őt fia, Péter, majd őt is fia, akinek a neve nem 
ismeretes, utána szintén a fia, Gál követte. Mivel örökös nélkül halt meg, a megüresedett 
főkapitányi tisztséget Ozorai Pipó temesi főispán 1417. június 27-én kelt oklevelében Thoman 
Jakabnak és fiainak adományozta. Ők az utolsó névvel említett irányítói a területnek. 
(Thoman János, utódai Imre és Mihály, illetve Mihály utódai Gergely, György és Lőrinc). 
Ezután már Hantos-szék neve oklevelekben nem szerepel. 

A XV. századi írások Hantos-szék területén 13 kun szállást említenek. Az 1417-ben 
kelt oklevélben az alábbi helységnevek szerepelnek: Hantos, Ujszállás (ma Mezőfalva), 
Kétpolkárt, Tobaliszentpéter, Csobak, Gyolcsapálszállása, Ivánkatelke; míg a későbbiekben 
még: Előszállás, Karácsonyszállás, Jakabszállás, Beszterszállás és Kajtor is. 

Ugyancsak a XV. századi oklevelek adatai szerint a Hantos-széki kunok ekkor már 
egészen átalakulva, rendes házakból álló falvakban laktak, templomaik voltak. Hantos akkori 
neve Hontosegyháza. 
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 Ezen a néven szerepel a XV. századi Magyarországot ábrázoló iskolai térképeken is, 
mint mezőváros, fontosabb piachely. A többi kun szállás közül ezen a térképen Jakabszállás 
található még, mint jelentős helység. A térkép Hontosegyházához hasonló jelöléssel a 
környéken Adonyt és Földvárt (Dunaföldvár) tünteti még fel. 
 1537-ből Hantos falu az elpusztult helységek között van felemlítve. A török 
támadásai, terjeszkedése sok magyarországi helység pusztulását, elnéptelenedését okozta. Így 
járt Hantos is. 
 A török hódoltság idejéről feljegyzések nem tanúskodnak. E terület is, az ország 
hódoltsági területeihez hasonlóan a pusztulás, a fejlődésben való megrekedtség sorsára jutott. 
 A török kiűzése, 1686 után községünk sorsának alakulása ugyancsak az általános 
módon történt. Sok-sok helység jutott arra a sorsra Hantossal együtt, hogy jelentősége 
nemcsak elveszett, de az újratelepüléssel önálló községi szerepét is elveszítette. Az egész 
területet a népesség ritkulása jellemezte, s az összefüggően kunok által lakott kun 
kapitányságról eltűntek a kunok. 
 

Budai Győző 
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FARSANG 
 
A farsang február 5-én volt, és nagyrészt az alsós osztályokból szerepeltek. Voltak nagyon 
ötletes és vicces jelmezek is, nem volt egy táncprodukció sem, és csoportosan sem öltöztek 
be. Miután mindenki kivonult a színpadra, a zsűri meghozta döntését. Akkor megkezdődött a 
tombolasorsolás. Ez hamar lezajlott. Utána mindenki táncolt és zsákba macskát lehetett venni. 
Mindenki nagyon élvezte ezt a délutánt. 
 

Takács Eszter 
5. osztály 

 
 
KI MIT TUD? 
 
A Ki mit tud?-ot február 2.-án rendezték meg az iskolában. Különböző kategóriákban 
jeleskedtek a gyerekek. Volt, aki verset, prózát mondott. De olyan is volt, aki énekelt vagy 
citerázott. A továbbjutók alsóból: Kertész Kamilla (próza) és Keresztes Tamás (vers). A 
felsőből: Takács Eszter (vers) és Ossik Anett (próza). Dicséretben részesült még: Virág Judit, 
Setela Krisztina, Léhner Alexandra, Kvák Annabella, Major Mirella és Ossik Anett. (citera). 
Mindenki nagyon jól szerepelt és elégedetten távozott. 
 
 
MEGKÉRDEZTÜK: Meg vagy elégedve a félévi bizonyítványoddal? 
 
- igen, semmiből sem kell javítanom 

- igen, de énekből javítanom kell 

- meg, csak tesiből kell javítanom kell 

- igen, bár matekból szeretnék jobb jegyet elérni 

- nem, fizikából muszáj javítanom 

- persze, csak ügyelnem kell a magatartásomra 

- nem, sajnos nem sikerült jól teljesítenem 

- igen, de még egy kicsit többet kell tanulnom 

- nem teljesen, kémiából még javítanom kell 

- nem, több tantárgyból nem sikerült a maximumot teljesítenem 

- igen, nagyon büszke vagyok magamra 

 
Cséza István és Németh Klaudia 

7. osztály 
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Melyek a legfontosabb energiaforrásaink? 
Mindennapi életünkben, igen sok energiára van szükség. Legfontosabb energiaforrásaink a 
szén, a kőolaj, a földgáz és az urán. Felhasználjuk a Nap, a szél és a víz energiáját is. 
 
 
Kik fűtöttek először szénnel? 
Fűtőanyagként először a rómaiak használták a szenet az i.sz. I. században. Azóta is fontos 
tüzelőanyaga az embernek, bár az utóbbi időben egyre inkább elterjednek más tüzelőanyagok 
is, melyek tisztábbak, kényelmesebbek. 
 
 
Mi a koksz? 
Ha a szenet zárt kemencében hevítik, kokszot nyernek. Ez tisztább és nagyobb fűtőértékű, 
mint a szén, karbontartalma magasabb. Először 1709-ben állították elő. Kohókokszot 1735-
ben használtak először Angliában nyersvas előállításához. Magyarországon 1955 óta állítanak 
elő öntödei és kohókokszot. 
 
 
Kik használtak először olajat? 
A nehéz kőolaj egyik formájának, a természetes aszfaltnak az alkotórésze a bitumen. Ezt már 
i.e. 2400 táján használták Mezopotámiában. Hajókat szigeteltek vele. A kőolaj a Föld 
kéregében előforduló folyó anyag, cseppfolyós szénhidrogének keveréke. 
 
 
Ki fúrta az első olajkutat? 
Az Egyesült Államokban Titusvilleben fúrta az első olajkutat 1859-ben Drake. Tornya fából 
készült, ebben volt a fúróberendezés. 
 
 
Hol volt az első kőolajvezeték? 
Az első kőolajvezetéket Samuel van Syckle fektette le az Egyesült Államokban. A Millors-
farmot kötötte össze a Pithole-olajforrással 1865-ben. A kőolajmezők tulajdonosai hatalmas 
vagyonokra tettek szert, kíméletlen küzdelem folyt a mezők birtoklásáért. 
 
 
 

Polányi Lilla 
7. osztály 
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RAGADOZÓK 
 
 
Oroszlán, tigrisek, medvék, jaguárok és másféle állatok életmódjáról, szokásairól, általános 
jellemzőiről, mindennapjaik ellesett pillanatairól szóló hasznos és izgalmas olvasnivalót kínál 
a Ragadozók című könyv. A jól ismert szárazföldi és tengeri emlősök mellett ízeltlábúak, 
halak, hüllők és madarak elevenednek meg a nagyméretű képeken, melyekben kicsik és 
nagyok egyaránt gyönyörködhetnek. 
 
Kiadó: Graph-Art stúdió KFT 
Író: Szabó Zsuzsanna 
 
 
 

 
 
 

Gál Tamás és Ménesi Róbert 
5. osztály 
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Micimackó és a Zelefánt 
Pooh’s Heffalump Movie 

-- Színes, szinkronizált amerikai nimációs film, 2004 --  

Rendezte: Frank Nissen 
Szereplők: Micimackó, Malacka, Róbert Gida 

 
A Százholdas Pagony békéjét súlyos lábak dobbanása zavarja meg. Valami félelmetes közeledik! Ami pedig 
félelmetes, az talán a Zelefánt - hiszen ebben az évszakban igen sokan járkálnak errefelé. A Zelefántot ugyan 
még senki sem látta, de már mindenki róla beszél. Régi barátaink, Micimackó (baráti körben Medveczky 
Medve néven is közismert), Malacka, Nyuszi, Tigris és a többiek a szörnyű eseményre készülnek: amikor 
szembe kell majd nézniük azzal, amiről mindenki tud valami fontosat, csak azt nem tudja senki, hogy mi lehet 
az.  

        

 
 
 

80 nap alatt a Föld körül 
Around the World in 80 Days 

-- Színes, szinkronizált amerikai ifjúsági film, 2004 --  

 
 
Rendezte: Frank Coraci 
Szereplők: Jackie Chan, Steve Coogan, Jim Broadbent, Cécile De France, Arnold Schwarzenegger, Kathy 
Bates és Rob Schneider 

 
Egy habókos londoni feltaláló, Phileas Fogg (Steve Coogan), olyan találmányok titkaival áll elő, mint a 
repülés vagy az elektromosság, de a felsőbb tízezer befolyásos tagjai rögeszmés bolondnak tartják. 
Kétségbeesetten próbálva elérni, hogy komolyan vegyék, Fogg különös fogadást köt Lord Kelvinnel (Jim 
Broadbent), a Királyi Tudományos Akadémia elnökével: állítja, ő bizony körülutazza a Földet mindössze 80 
nap alatt! Oldalán inasával, Passepartout-val (Jackie Chan) és az izgalmakat hajhászó francia művésznővel, 
Monique-kal (Cécile De France), Fogg nekivág az eszeveszett, szívet-erőt nem kímélő, világkörüli 
versenyfutásnak, amelynek a során hőseink a világ legegzotikusabb helyeire jutnak el, szárazföldön, tengeren 
és légi úton egyaránt. Az út folyamán hőseink, sok kihívással és akadállyal és furcsa figurával szembesülnek, 

        

 
Virág Judit 

7. osztály 
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A matematikatanár dühös az osztályra, mert nagyon buták.  
- Ha ez így megy tovább, év végén az 50 százalék megbukik. 
Pistike erre hangosan felröhög.  
- Te meg mit röhögsz, Pistike?  
- Nem is vagyunk annyian. 
 
 
A történelemtanár Pistikéhez: 
- Meggyógyultál, fiam? 
- Igen. 
- Mióta is hiányoztál? 
- A Római Birodalom bukása óta. 
 
 
A tanárnő szól Mórickának, hogy jöjjön ki és mutassa be az ampermérőt. 
Móricka kimegy és így kezdi:  
- Tanárnő Ampermérő, Ampermérő tanárnő. 
 
 
- Pistike, megint ceruza nélkül jöttél iskolába! Mit mondanál, ha egy katonát látnál gyakorlatra menni 
fegyver nélkül? 
- Hogy biztosan tábornok. 
 
 
Pistikétől megkérdezik: ”Pistike,hol van Amerika?” 
Pistike rábök az ujjával – Itt van a térképen. 
És azt tudjátok-e hogy ki találta meg Amerikát? 
„Pistike!” - kiálltja mindenki. 
 
 
Két diák, a hétfői vizsgája előtt, a Balatonra utazott szórakozni. Mivel nagyon is kellemesen töltötték a 
hétvégét, és szinte semmit nem tanultak a vizsgájukra, valamit tenniük kellett. Felhívták a professzort, 
hogy sajnos nem tudnak időben odaérni a vizsgára, mert kilukadt az autójuk kereke. Másik időpontot 
kértek. A professzor rendes volt, és két nappal későbbre kijelölt egy vizsgaidőpontot. 
A két diák megjelent a vizsgán, immáron a tudás birtokában. A professzor két külön terembe ültette 
őket, majd átadta a vizsgalapokat. 
Két kérdés volt a vizsgalapon: 
Az első, a félévi anyagból feltett könnyű kérdés (10 pont). 
A második, egyszerűen ennyi: "Melyik kerék?" (90 pont 

 
 

Kovács László és Zádori Martina 
5. osztály 


