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A'z tnkornányzat és a Népf61sko1a közö geÍlaz,elmúlt
hasonlóan lsnét be1nditJa a gazdatanfolyamot.
EIső foglalkozász

étf ű

]

lesz a Eubkönyvtárban,

Erd5ljlrt,

vár unk.

Onkorrrr.á.nyzat

Itt a kezem' nem dísznóláb!
Mesékben,kalandosfilmekbei a szereplők,ha alkut köt.
nek, megegyeznekvalamiben,kézfogóskormondjók: ,,Itt
a kezem, nem disznóIáb!"Á szólás első fele érthető,de
hogymiértéppdisznólóbat emlegetnek,
aztjó lennetudni!
A régmúltidőkben egy kurta pisztolyt neveztekdisznólóbnak, a formája miatt. Méretekicsi volt, ezértjól el
lehetettrejtenia ruha ujjábanvagy zsebében,
az ember
könnyen
régi
idők
emberei
tenyerébenis
meglapult. A
találkozáskor épp arról akartak meggyőződni,hogy a
másik nem tart.e fegyverta jobbjában, nem közeledik-e
ellenségesszándékkal.Tehát e|ővigyánatosságbólfog.
tak kezet!.Mondásunk is azt jelentette:,,Jó barát va.
gyok"nincs pisaoly a kezemben!"
Az idők haladtávala szólás régiértelmee|homályo.
sult - disznólábis csak a múzeumban
található. Ma már
az egyezség
megpecsételését
ki,
fejezi s azt jelenti: ,,ke.
zemet adom rát,,.Maga a kézfogáspedig,.az üdvözlés
mindennaposszokása|ett.
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Szótósok éseredetíik:
M.gy, mint a karikacsapás

Ha jól sikerül a tornagyakorlatom,vagy ügyesenoldom
-,[ o matekpéldát,a tanítónéniazt mondja:,,Megy ez,
mint a kaikacsapós!,,
:
Tehát ha könnyen, simán megy.valami,arra szoktuk
mondani.A kaikacsapós is könnyen megy?Mi az?
A karikacsápáskedveltjátékavolt régena falusi gye.
rekeknek. Csak egy fakariká.meg mindenki kbzében
^
egy.egyerős bot kellett hozzá.
felállnak egyméternyire
is-zo
játék:
a csapatok
Ésa
a le.
játékos
végéről
a
térfele
mássalizemben.A ,,nyitó''
el.
mert.az
üti a karikát a bbtjával,
hető legmesszebbre
lenségá rotd'. esettkarika helyénsorakozik föl, s on.
gurul a kari.
nan csaphatjavisszaazt.Minélmesszebbr'e
győz,,amecsapat
Az
a
ka' annál nehezebbvisszaütni.
hosszúak,
vagyis
pályáró|,
lyik kiszorítjaaz ellenfeleta
..
erősek az ütéseik.
_
szár.
a
belőle
játék
lett
is
volt
ezért
Pergő, érdekes
zökkenőmentesen
maző szó|ás értelmeaz, hogy simán,
végziinkel valamit.
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