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A Mi újság ? unk 
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     Újságunk a támogatásával jelenik meg. 
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RIPORT 
 
Január 27-én meglátogattuk a Kóczián házaspárt, Pannika nénit és Pista bácsit. A posta és a 
falu múltjáról, életükről beszélgettünk. 
 
Pannika néni kezdte a mesélést: 
- Jászárokszálláson, a szülőfalumban jártam elemi iskolába, majd Budapesten apácáknál vé-
geztem el a polgárit. Kicsi koromtól varrogattam. Anyukám varrónő volt, még mindig meg-
van az a Singer varrógép, amit az én születésem táján vett. Ma is szépen tudok vele varrni. Az 
ő kívánságára is meg az enyémre is kitanultam a férfi és női fehérneművarrást. Nem ilyen 
egyszerűek voltak ám azok akkor még, sokkal díszesebbek. Hímezni is szépen tudok, rengete-
get kézimunkáztam, majd megmutatom, amik még megvannak, a zömét elajándékoztam. Elő-
ször varrodában dolgoztam Budapesten, aztán a Belvárosban egy ékszerüzletben voltam el-
adó. Közben a szülőfalumban színdarabokban játszottam, versenytáncoltam, a kedvencem a 
keringő és a tangó volt. Szteppet is táncoltunk. Még ma is eljárnám, de már nem oda megy a 
lábam, ahova szeretném. 
Aztán hirdették a hantosi postát, bejártam Budapestre megtanulni a szakmát, Sárosdon végez-
tem a gyakorlatot. 1950. szeptember 1-jén megnyitottuk Hantoson az első postát. Ott volt, 
ahol most a rendelő van. Utána októberben mentem férjhez. 
- Meddig dolgozott itt? 
- 30 évig egyfolytában, de még rádolgoztam nyugdíj mellett is. 
- Hogyan ismerkedett meg a férjével? 
- Elkezdett udvarolni, én azt mondtam: „Pista, udvarolhat, de a felesége nem leszek soha.” 
Aztán 53 éve az vagyok. 
- 2000-ben az aranylakodalmukon mi is szerepeltünk. 

- Nagyon vékonyka lány 
voltam, mindig húzott vagy 
pliszírozott ruhákban jár-
tam, hogy jó bőnek látsszon. 
Mikor bekerültem a postára, 
sok mindennel nem foglal-
kozhattam, amit addig csi-
náltam. Közben a Pista 
bácsi is megtanulta a postás-
ságot, ő különböző falvakba 
járt helyettesíteni. Később 
mehettünk volna Szabad-
egyházára mind a ketten, ott 
is volt lakás, de nekem 

nehéz lett volna már akkor innen elmenni. Itt voltak a barátnőim, ismerős volt mindenki. 
Jóban voltunk minden tanítóval, hozták a gyerekeket tanulmányi kirándulásra a postára, meg-
mutogattam, amit csak lehetett. Minden iskolai rendezvényen ott voltunk, meg minden lako-
dalomban. Mindenben benne voltam. Tanácstag (ma képviselőnek hívják) voltam kétszer 4 
évig, a szövetkezetnél meg az intéző bizottság elnöke. Társadalmi munkáztunk sokat. A kul-
túrházban a nagytermet a Szelle tanár nénivel súroltuk fel legelőször, akkor még víz sem volt 
ott. Pista bácsi meg a sportnak volt a vezetője meg a kultúrházé egy ideig. 
Nagyon szerettem a gyerekeket. Az óvodából hazafelé az első virágot, ami a parkban nyílt, 
nekem hozták. Tudták, hogy nagyon szeretem. Mindig sok virágunk volt, de már nem bírom 
ápolni, a vázákat is elajándékoztam. Rengeteg gyümölcsfát is gondoztunk, nagy volt a posta 
kertje, egészen a parkig ért. Ahol a Lukácsi Sanyi bácsiék építettek, az is a mienk volt. 
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- Milyen volt a postai munka? 
- Szép is meg nehéz is. A postás tudta meg legelőször, ki halt meg, hol született baba, hova 
hívták a mentőt, a postán ment keresztül a telefonon minden. Hallottam, hogy mit beszélnek. 
Tudtam, hogy megint elvisznek egy bácsit, mert olyan rendszer volt, de nem mondhattam 
meg, mert akkor én is mehettem volna. Azt is tudtam, hova mentek rekvirálni, elvinni a ter-
ményt még a padlásról is. Tudtam, hogy hol sírnak, hol örülnek, de nekem titkot kellett tarta-
nom. Nem mondhattam el azt se, ki kapott levelet, ha rákérdezett is valaki. Nekem minden 
ember egyforma volt, akár szegény, akár módosabb. Soknak megírtam a feladóvevényt, ha 
csomagot küldött, vagy más 
írnivalót, ha azt mondta, hogy 
nem tud vagy nem lát írni, 
vagy nem tudja, hogyan kell. 
Ez is tilos volt. Egyszer 
ellenőrzés volt, mikor egy 
néni pénzt akart a takarékba 
tenni, de nem tudta kitölteni 
hozzá a lapot. Súgva kérdez-
tem az ellenőrt, hogy most 
mit csináljak. Azt mondta, 
addig hátat fordít, csináljam 
meg. Soha nem csaptam be 
senkit. Nem tartozom senki-
nek, de nekem se senki. Minden ajándékot elfogadtam, de borravalót nem. A virágot igen.  
Hogy mi volt a postán? Nagyon sok munka. Akkor még számológép se volt. Nem írhattunk 
tollal, csak tintaceruzával. Tudjátok, milyen az? Van még belőle, adok, megnézhetitek. Azt ki 
se lehetett mosni. Az utalványok alá indigót tettünk, és így mindent duplán kellett írni. Az 
eredeti ment tovább, a másolat itt maradt nekünk. A nagypénztárt minden nap meg kellett írni, 
üvegtollal. Azt nem találtam most meg, pedig meg akartam mutatni. A 70-es években aztán 
már írhattunk golyóstollal. 
Most Pista bácsi vette át a szót: 
- Nagyon pontosan kellett dolgozni. Különféle üzletága volt a postának. Külön kezeltük az 
átutalási utalványokat, a belföldi csekkeket, postautalványokat. Fontos volt, hogy minden 
egyezzen. A pénz is meg a papír is. Összesíteni kellett minden nap, aztán továbbítani a buda-
pesti igazgatóságra, Sárbogárdra, a takarékpénztárhoz, szét volt szortírozva. Reggel hozták a 
hírlapanyagot, leveleket, más postai küldeményeket. Azt átvettük, a kézbesítő kivitte a szállí-
tólevelet vagy a leveleket, ami volt, azt meg begyűjtöttük, este elküldtük a postajárattal. 
Eleinte még a mozgópostára, ami Budapest és Pécs között közlekedett. Lovas kocsival vitte ki 
a Zab Pista bácsi, ő volt a kézbesítő is, vele kezdtük. Aztán autóbusz is szállított Mezőfalva és 
Sárosd között. Később kapott saját kocsit a posta, azok szállították, mint jelenleg is az anya-
got. A pénzt Dunaújváros 1-es postahivatalába küldtük zsákba csomagolva. Ha kellett pénz, 
akkor telefonon megigényeltük, azt is, hogy milyen címletekben kérjük. 
Pannika néni közbeszólt: 
- 56-ban összegyűlt a sok pénz, mert a Mányoki-boltban (az volt egyedül) vásárolt mindenki, 
és akkor nem vitték el. Zsákban gyűjtöttük, lakatot kellett rá tenni. Az egyik kulcs nálunk 
volt, a másik meg ahova vitték volna. Mikor megtelt a zsák, bedugtam a szekrény alá, mert 
akkor csak egyszer vitték egy héten. Bárki elvihette volna, jöttek-mentek mindenféle embe-
rek. De vigyáztam rá. Soha semmit nem csaltam el, megbízhattak bennem, ezért is kaptam a 
„Kiváló dolgozó” kitüntetést. Nem akartak nyugdíjba se engedni, csak egy 5 évet írjak alá. 
Kijöttek az igazgatóságtól. Megengedték azt is, hogy Pista bácsival felváltva dolgozzunk. 
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Akkor már megépült ez a házunk. Én hazajöttem 10-kor főzni, ő bement helyettem, aztán 
cseréltünk. 
Nagyon szerettem a postát, de van emlékem is. Itt szokott a kezemen ez a gumó megnőni, volt 
ínhüvelygyulladásom, mind a két kezemet műtötték. A sok bélyegzés meg a ceruzával való 
írás, mert azt nyomni kellett, hogy a másik oldalon is látszódjon. Egymagam a végén már nem 
is bírtam, de nem adtak kisegítőt. Mikor idejöttünk, mindenki építkezett, a postán keresztül 
intézte a dolgokat. Telepen inkább, de itt akkor még nemigen voltak házak, csak nagy 
cselédlakások. Ott volt a posta, ahol most a hivatal van, a rendőrség meg a mostani 
fodrászüzlet helyén. Aztán ahogy alakultak a tsz-ek, abban az épületben lettek az irodák is. 
Pista bácsi átvette a szót: 
- Ahol most a posta van, ott volt a községháza. Itt a Rákóczi utcában csak az Oláh Miklós 
háza volt meg, és a túlsó felén 5 ház a Németh Mihálytól a Németh Feri bácsiéig (ma a 
Menyhártéké). Akkor épült a Kossuth utcában az Adytól balra 11 új ház. Megvoltak még a 
környéken a tanyaközpontok, mindegyikben alakult termelőszövetkezet, összesen 7. Kishan-
toson az Árpád, Világosban a Kossuth, Középhantoson (Fiát-pusztán) a Dózsa, Erdőmajorban 
az Egyetértés, Telepen a Béke. Itt meg az Új erő meg a Táncsics. Aztán összetették őket. 
- Kevés pénzt kerestek a postán? 
- Keveset – válaszolt Pannika néni -, akkor még a tanító nénik is keveset kaptak. 120 Ft volt a 
fizetés. De az árak is ahhoz igazodtak. 5-6 Ft volt egy kiló cukor, 3,60 egy kiló kenyér. Kijöt-
tünk a pénzünkből, mert nem vertük el. Azért szórakoztunk is. Mikor megtudtam, hogy nem 
lehet babám - három lett volna, de nem sikerült -, akkor már csak azzal törődtem, hogy a ház 
meglegyen. A posta kölcsönnel segített. Pista bácsi beteg lett, 64-ben kivették az egyik vesé-
jét, leszázalékolták. Disznókat tartottunk, földünk volt, amit kerestünk, elkirándultuk. A 
Trabanttal elmentünk Münchenbe is. Az iskolában nekem a földrajz, a természetrajz meg a 
német volt a kedvencem. Akkor eldöntöttem, hogy ha nagy leszek és lesz pénzem, akkor 
Abbáziába megyek nyaralni. Most Opatijának hívják. El is mentünk háromszor. Oda busszal, 
vissza repülővel utaztunk, vagy fordítva. Egy nagy hajóval átmentünk Velencébe, Olasz-
országba. Az volt az igazi! Az a rengeteg galamb, a Sóhajok hídja…Nagyon sok szépet 
megéltem. Volt sok bánat, de sok öröm is. 80 éves elmúltam, már kifelé megyek az életből. 
- Visszavágyódik a postára? 
- Már nem, mert a gépek zavarnak. Régen csak a telefon volt. Az íróasztalnál a hátam mögött 
volt a központ, ha csengettek, akkor megfordultam a forgószékkel, és kapcsoltam a kért 
számot. Az itteni előfizetők, nem sok volt még akkor, csak úgy tudtak telefonálni, ha előbb 
nekem csengettek, kérték a számot, amit én jeleztem a sárbogárdi központnak. Aztán vagy 
kapcsolták, vagy jól megvárakoztattak bennünket. Hiába kértem sürgősre, azt mondták, ők 
tudják, mikor lehet. Nem sokat törődtek a kis falusi központokkal a városiak. 
Ma már közvetlenül hívhatunk bármilyen számot, csak sokba kerül.  
 
Készült pár fénykép a találkozásról, 
Pannika néni megmutatta gyönyörű 
kézimunkáit, rengeteg fényképet, közben 
felidézte a szakkörösök nagyszüleit, és 
mindenkinek üdvözletét küldi. Aztán a 
konyhában megkínált mindenkit süte-
ménnyel, megmutatta az ablak mögötti 
madáretetőket, felsorolta, mennyi énekes 
madár szokott oda, és mennyi fecske rak 
fészket rendszeresen náluk. Még egy 
szatyor almát kaptunk útravalónak, majd a 
kapuig kísértek bennünket. 
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Milyen lesz Hantos 25 év múlva? 
 
40 felsős válaszaiból a következő derült ki: 
 
 18-an úgy gondolják, hogy 
„szebb, modernebb lesz” 
(„többen laknak itt”, „tisztább, 
rendezettebb lesz”, „nagyobb 
házak épülnek”, „félig város 
lesz”, „hozzá fog épülni 
Kishantos és Hantos-Telep”, 

„új utcák, mindenhol internet”).  
 

4 tanuló szerint akkor már nem lesz Hantos. 
9-en kicsi, elmaradott falura számítanak („csak öregek fognak itt lakni”, „300 fős falu lesz”, 
„csúnya és büdös lesz”, „nem lesz iskola”, 
„sokkal szemetesebb lesz a park”). 
8-an semmilyen változásra nem számítanak 
(„ugyanilyen lesz”). 
1 személy írta, hogy „kivágják a park fáit, és 
házakat építenek a helyébe”. 
 
Hol szeretnél majd lakni? 
 
18-an itt Hantoson. 
3-an másik csendes faluban. 

7-en városban 
(Székesfehérvár, 
Zalaegerszeg, Buda-
pest vagy más). 
12-en külföldön (egy 
gazdagabb ország, 
Brazília, Dánia, 
Egyiptom, 
Franciaország, 
Spanyolország, 
USA). 
 
A kisebbek 
derűlátóbbak, ők 
maradnának inkább. 
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Vajon hol az árok és hol az út?  Nagylók felé február 7-én. 

 

Másnapra meglett. 
Nem kis munka! 
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Én mit szólok hozzá? 
Hetedikesek fogalmazásaiból 
 
 

 
 
„A klónozás szerintem nem jó dolog, mert néha egy is elég egyes emberekből, nem hogy 
kettő-három. Mondjuk mit szólnátok, ha sétálnátok vagy utaznátok valahova, és szembe talál-
koznátok saját magatokkal? …Vagy egy pár 100-1000 év múlva csak úgy gyártani fogják az 
embereket egy minta alapján? …Talán arra akarják használni a klónokat, hogy mindenféle 
betegségre gyógymódot találjanak? Hát erre már inkább jók lennének. Igazából nem tudom 
eldönteni, hogy ez jó vagy nem. Van jó és rossz oldala egyaránt.” Gyöngyösi Zsuzsa 
 
„Napjainkban felmerült a kérdés, hogy vajon érdemes-e alsó tagozaton buktatni. Sokan 
amellett voltak, hogy igen, mert ha egy diák az évi követelményt nem tudja, akkor az az 
anyag kiesik, és valószínű, hogy már soha nem pótolja….Persze vannak ellenvélemények is, 
hogy a diákok ebben a korban hadd vegyék egy kicsit lazábban a tanulást. Ez persze nem azt 
jelenti, hogy az egész osztály bukásra álljon, és majd komolyabban ráérnek a felső tagozatban 
tanulni, amikor már idősebbek. A célszerű a többség szerint azonban még mindig az, hogy aki 
nem tudja az anyagot, ismételjen.” Baráth Blanka 
 
Védjük a fákat és az állatokat! Miért? Azért, hogy a föld ne maradjon oxigén nélkül, ne 
fulladjunk meg az autók füstjétől. Bolygónkon az esőerdők felét már kiirtották, s ezzel együtt 
a bennük élő állatokat. Azokat, amelyeket már előtte is kíméletlenül vadásztak. Például a 
hegyi gorillát, amely Afrika őserdeiben él. Ő áll legközelebb az emberhez DNS-rendszerét 
tekintve. Csodálatos teremtés! Védjük azt a rengeteg orchideafajt, amely az erdőirtás során 
pusztul el! De ne csak az esőerdőről beszéljek. Mentsük meg a parkunkat, mely a falu dísze 
lehet, csak kicsit tenni kell érte.” Major Csaba 
 
„Mennyire legyen szabad a drog és a cigi? Szerintem ez a két dolog a legrosszabb a világon. 
Még nem próbáltam, de nem is akarom. Szeretném felhívni mindenki figyelmét, hogy ne 
károsítsa a maga és a környezetében élő emberek egészségét! A cigi a tüdőt teszi tönkre, a 
drog az agyat. … Ezeket sajnos már nemcsak felnőttek, hanem gyerekek is fogyasztják. Az ő 
szervezetük még nem tudja feldolgozni, ezért sokszor halál a vége….Az egész világon be kell 
tiltani a drogot és a cigit.” Gilányi Kitti 
 
„A mai világban az egyik legnagyobb probléma a drog. Sajnos nálunk is gyorsan terjed, főleg 
a fiatalok körében. Próbálják megszüntetni alapítványokkal, rehabilitációs központokkal, de 
ezek sem a terjesztést, sem a fogyasztók számát nem csökkentik. Ez egy ördögi kör, és min-
denki maga dönti el, hogy beszáll-e. Szerencsére sokan ha akarnának, se tudnának hozzájutni 
borsos ára miatt. Tudomásom szerint például 1 g kokain 20 000 Ft. …Veszélye a függőség, 
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ami sok esetben halálhoz vezet, nemcsak a túladagolás, hanem a fertőzött tű használata miatt 
is. … Remélem, egyszer egy káros szenvedélyektől mentes világban élhetünk.” Kovács Gerda 
 
„Sajnos mostanában egyre kevésbé botránkoznak meg a csellengő, cigarettázó, időnként alkoholos, 
drogos állapotban lévő fiatalokon. Pedig évente több százan vesztik életüket a mértéktelen roncsoló-
szerek fogyasztásától. … A függőség közben nem is veszik észre szervezetük jelzéseit. Cigarettázás 
esetén megnőnek az esélyei a rákbetegségekre, míg alkohol és drog fogyasztásakor olyan életfontos-
ságú szervek károsodnak, mint az agy és a szív. Szánalomra méltó, hogy gyakran csak a menőzés, a 
kitűnni akarás miatt kerülnek ilyen helyzetbe, és haladnak lefelé fénysebességgel. Ráadásul nem ritkán 
belerángatják társaikat is, az „ennyitől úgysem leszel függő” szöveggel. … Az egész háta mögött 
természetesen olyan – többnyire nem függő - személyek állnak, akik azonnal kiszúrják a befolyásol-
hatókat, hogy pénzhez jussanak…. Legyünk önmagunk, és ne kelljen függenünk másoktól! Nem 
születnek rossz emberek és jó emberek. Csak az évek folyamán képes valaki magát – esetenként a 
külső körülmények őt – azzá formálni. Annyit biztosan tudok, gyerekként is képesek vagyunk nagy 
gondolatokra és tettekre.” Takács Angelika 
 

Néhány kedves Murphy-törvény 
A padtársad mindig jobban tud puskázni. = A padtársadról kell puskázni. = Ha dolgozatot írsz, 
a padtársad vagy hiányozni fog, vagy két padsorral arrébb ültetik. 
 
A tananyagot megtanulni mindenki által elvégezhető, természetes emberi folyamat. Puskázni 
azonban művészet. = Tiszteljük és becsüljük a művészeket! 
 
Ne felejtsd el, a tanárok szeretik a diákokat. = a diákokat igen, de TÉGED nem! 
 
Ha egy hétvége áll rendelkezésedre, a tanulásra, akkor vasárnap este fogsz tanulni. =… vagy 
hétfő reggel =… ha egyáltalán tanulsz! 
 
A tanterem ablaka nem betörik, csupán 
elhasználódik a szünetben. 
 
A jó diák mindig tanul. Pontosabban, az órán 
mindig tanul… a következő órára. 
 
Ha a diák órán már 3-4 perce egyfolytában előre 
tekint a tanárnő felé, és úgy tűnik, mintha nagy 
érdeklődéssel figyelne, akkor… 
1. Csak elbambult, hisz a feje már csordultig 

megtelt információval 
2. Képzeletben a Bahamákon üdül, pont most jött ki a hűsítő habokból 
3. Szerelmes a tanárnőbe. 
 
Ha a tanár furcsa, ismeretlen, (feltehetőleg) rejtjelzett hangokat ad ki magából, akkor nem arról 
van szó, hogy átkapcsolták más üzemmódra… hanem egyszerűen csak német óra van. 
 
1. Amit utoljára néztél át az anyagban, nyomát se találod a dolgozatban. 
2. Amibe véletlenül- vagy mert már nem volt időd-, egyáltalán nem néztél bele, 70%-a lesz a 

kérdéseknek. 
 
Ha a dolgozat ponthatárai: 93, 81, 64 vagy 50 pont, akkor biztos lehetsz benne, hogy a neked 92, 
80, 63 vagy 49 pontod lesz. 
 
Ha a dolgozat 50%-tól elégséges, akkor a tiéd 49% lesz. 
Lám, az elégtelenhez is mennyit kell tanulni! De minek? 0%= 1%= 2%=…= 49%  (Takács Angelika) 
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SZERELMES VERS 
(Már nagyapáink is ismerték, 
de egy újszülöttnek minden vicc új.) 
 
 
Kedves Kedvetlen Egyetlenem! 
 
Kelt levelem élesztő nélkül, 
Hogy vagy drágám nálam nélkül? 
Én itt vagyok, te ott vagy, 
Én jól vagyok, te hogy vagy? 
A nevem a régi, 
A címem a mostani. 
A szomszédom mellett lakom, 
S utcára nyílik az ablakom. 
Beléd estem én, mint vak ló a gödörbe, 
Hullatom könnyeim a felmosó vödörbe. 
Szeretem szemed, mely kancsal és üveg, 
Szeretem válladra lelógó kis füled. 
Szeretem orrodnak picinyke lyukát, 
Melyen egy villamos robogva fut át. 
Szeretem a hajad, mely rövid és fényes, 
Cérnavékony nyakad, melyből rikácsod éles. 
A szél üti össze azt a csontos bokád, 
Hogy a csilingeléstől zeng az egész portád. 
Szerelmünk olyan, mint egy mosogató dézsa, 
És mi úszkálunk benne, mint két műanyag villa. 
Szeretlek téged, mint marha a silót, 
S lefogytam érted öt vagy hat kilót. 
Szeretlek téged, mint csontot a kutya, 
Ha mással látlak, megüt a guta. 

 
 
 
 
 

Csókollak  
százszor, 
De nem most, 
majd máskor, 
Csókollak  
össze-vissza, 
Ha nem tetszik, 
küldd vissza! 
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SORVERSENYEK      ZSINÓRLABDA 
 
   
Első helyezettek:     
1. 2. o. lányok: 2. osztály     1. – 2. o. lányok: 0:3 
 fiúk:  2. osztály         fiúk:  0:3 
3. 4. o. lányok: 4. osztály     3. – 4. o. lányok: 3:2 
 fiúk:  3. osztály         fiúk:  0:3 
5. 6. o. lányok: 5. osztály     5. – 6. o. lányok: 1:3 
 fiúk:  6. osztály         fiúk:  3:2 
7. 8. o. lányok: 7. osztály     7. – 8. o. lányok: 3:0 
 fiúk:  8. osztály         fiúk:  0:3 
 

                      
 

                          
 
 
MI TÖRTÉNT FEBRUÁRBAN? 
 
 
3-án,  1966-ban a szovjet Luna-9 holdkomp leszállását követően elsőként közvetít képeket a  
          Hold felszínéről. 
6-án,  1847-ben Arany János Toldi című elbeszélő költeménye elnyeri a Kisfaludy Társaság  
           nagydíját. 
8-án,   1538-ban Rómában szövetség (Szent Liga) alakul a török ellen a pápa, a császár és  
           Velence részvételével. 
9-én,   1972-ben született Rózsa Norbert úszó. 
11-én, 1831-ben Pest és Bécs között megindul a rendszeres gőzhajóforgalom. 
13-án, 1945-ben a II. világháborúban Budapesten befejeződnek a harcok. 
15-én, 1893-ban Magyarországon először szólal meg a telefonhírmondó. 
27-én, 1600-ban Rómában az inkvizíció máglyán megégeti Giordano Brunot.



 
    ÁL 
 

(Amiket a szakkörösök hordtak össze.) 
 
A hantosi iskola összedőlt a nagylóki hegyekről lezúduló lavina miatt. 
 
Hantoson már mindenki beköltözött a saját Való Világ villájába. A közönség leskelődhet, 
de nem szavazhat. 
 
A hantosi medve barlangját eltorlaszolta a hó, ezért az idei télnek nem lesz vége. 
 
Mennykő ütött a csalánba. 
 
A tanárok szerint az ellenőrzőkből, a diákok szerint a tanárok fejéből hallatszik szúpercegés. 
 
Az oktatási miniszter úgy rendelkezett, hogy ezután szeptembertől szeptemberig tart 
a nyári szünet. 
 
Az iskola félévi átlaga 1,4. (méter) 
 
Akció! Február 30-án minden diák annyi ötöst írathat be magának, amennyit csak akar. 
 
A következő hónapokban többször söpör végig hurrikán a jobb oldali folyosón. 
Kiszivárogtatott hírek szerint a tudósok „A” betűvel kezdődő nevet adnak neki. 
 
Az EU székhelye 2004-től Hantos lesz. (Az Együtt Unatkozók szóvivőjének tájékoztatójából) 
 
Hantoson kőolajat találtak! A felborult kamiont sikerült kiemelni az árokból. 
 
Újabb engedély nélkül tartott fegyvert foglaltak le a 8. osztályban.  
 
Iskolánkban egyre több az allergiás megbetegedés. A tanároknál a diákok, a diákoknál a 
tanárok okozzák. 
 
A KÖJÁL szigorú büntetést helyezett kilátásba, mert a diákok nem a kijelölt 
helyen dohányoztak az iskolában. 
 
Az Oktatási Bizottság úgy döntött, hogy túl nehéz az iskolatáska, ezért Peti nem várhat a 
válaszra, még szép napos délelőttökön sem. 
 
A Dózsa utca mellett legelésző tehenek - haladva a divattal – lilára cserélték elavult 
vörös foltos szőrüket. 
 
Osama Bin Laden haragszik a magyarokra, mert egyik írójuk rossz színben tünteti fel Allah 
híveit. 
 

Kiadja a Hantosi Általános Iskola. Hantos, Köztársaság tér 3. 2434 
Felelős szerkesztő: Gyömörei Barnáné  Eng. sz.: 2.2.4./1338/2001. 


