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fajátékok, padok voltak korábban, ám megrongálták őket. Egyszerűen szétvágták, s otthagyták, még el 
sem vitték. - Nem értem, kinek jó ez - mormolja maga elé. Megmutatja a wc-ket is. Angol wc-k, ám a 
gyerekeknek télen ki kell menniük az épületből, emrt az idevezető folyosó még nem zárt. Talán majd 
egyszer. S egy újabb helyi kuriózum. Az igazgatónő a takarítónő is. Ő ezt nem szégyelli. A gyerekek 
pedig imádják őt. Mi másért csinálná?  
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Pontatlan volt helyenként az írás  

Előzetes egyeztetés nélkül, több helyen pontatlanul jelent meg szombati számunk 4. oldalán A kicsik 
között is a legkisebb című cikkünk, amely a medinai általános iskoláról szól. A pontatlan adatokért és 
a tévesen szereplő információkért kérjük az érintettek és a gyerekek szüleinek elnézését. (rt)  
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