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Lakos Lillával, iskolánk új tanítójával beszélgettünk 
 
- Hol lakik? 
- Állandó lakhelyem Pálfa, egy nagyjából kétszer akkora falu, mint Hantos. 
- Milyen gyermekkora volt? 
- Azt hiszem, eléggé vidámra sikerült. Van egy nővérem és egy öcsém (27 és 19 évesek), jó 
nagy a família, úgyhogy soha nem unatkoztunk. Sokat kirándultunk az iskolától is meg a 
családdal is. 
- A családdal hova? 
- Apukám buszsofőr volt, külföldre járt, így nyáron felpakolta a családot, és akkor mentünk. 
Görögországba sokszor, meg Olaszországba. Ez a jó világ megszűnt, mert már nem buszozik. 
- Jó tanuló volt? 
- Általános iskolában igen, szerettem is, aztán a középiskolában nem hittem el azt, amit nek-
tek el kell hinnetek, hogy az első két hónapban bele kell húzni, mert utána elkönyvelnek vala-
milyennek, és abból a zsákból nem mászol ki soha. Én nem tanultam eleget az elején, és a 4 
évemet végigkínlódtam rendesen. Sajnos el is hittem, hogy nem vagyok jó tanuló. Hármasnál 
jobbat nem kaptam, így nem is jelentkeztem főiskolára. Otthon viszont az a szabály, hogy 
amit elkezdtem, azt be kell fejezni. Tudtam, hogy le kell érettségiznem, hogy utána tudjak 
magammal valamit kezdeni. A főiskolát viszont szerettem, azt csináltam, amit akartam. Nem 
sok tanulással sokkal jobb eredményt értem el, sőt köztársasági ösztöndíjat kaptam egy évig, 
ami a legrangosabb a főiskolán. Két félévem jelesre sikerült, plusz munkákat végeztem, ezért 
kaptam. Voltam egy tanítási versenyen Kaposváron tavaly ének-zenéből, és országos második 
helyezett lettem. 
- Hol járt középiskolába é főiskolára? 
- Középiskolába Székesfehérvárra a Bugát Pál, akkor még egészségügyi szakközépiskolába, 
Bajára pedig az Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultására. 
- Kezdettől fogva tanítani akart? 
- Nem. Én védőnő szerettem volna lenni, azért is mentem egészségügyi középiskolába. De 
annyira elvették ott a kedvemet a dologtól, hogy azt mondtam, ezt én nem. Elmentem Buda-
pestre ötödévre, ott gyermek- és ifjúsági felügyelő végzettségem lett. Voltam alsó tagozatban, 
ovisokkal, felsősökkel, akkor jöttem rá, hogy én igenis tanítani szeretnék, hogy mindig gyere-
kek közelében legyek. Ez szerencsére összejött. Azért mondom, hogy szerencsére, mert most 
idén 80-an végeztünk Baján, és abból 6 vagy 7 személynek van állása. 
- A gyerekeket vagy a tanítást szereti jobban? 
- Szeretem a gyerekekben, hogy minden apróságnak örülnek, hogy mosolyognak, és annál 
nagyobb öröm, hogy én tanítottam meg őket olvasni, írni, nem hiszem, hogy lehet az életben. 
-Mindig alsósokat akart tanítani? 
- Igen. Velük sokkal több öröm éri az embert. Hálásabbak, szeretetreméltóbbak. Ki tudják 
meg ki merik mutatni, hogy valami tetszik vagy nem. Jó a visszajelzést egyből megkapni. 
- Főiskolán mi volt a kedvenc tantárgya? 
- Informatika. 
- Szeret olvasni?  
- Szeretek, csak nem fordítok rá elég időt. Engem is elvisz a tévé, a rádió, a számítógép. 
- Milyen könyveket szeret? 
- Ez változó. Igazából nem zárkózom el semmi elől. A főiskolán újra kellett olvasnunk az 
összes általános iskolás kötelező olvasmányt. Nagy élmény volt, és teljesen másképp 
értelmeztem a Légy jó mindhaláligot és A kis herceget így felnőtt fejjel. 
- Mi a hobbija?  



- Elég sok mindenre nyitott vagyok. Az internet, a számítógép engem is el tud vinni rendesen. 
Aztán bármi, ami mozgáshoz kapcsolódik, az jöhet. 
- Vannak rossz szokásai? 
- Az a legnagyobb bajom, hogy olyankor is szólok, amikor nem kéne. Meg nagyon akaratos 
vagyok. Amit kigondolok, annak úgy kell lennie, mert különben robbanok. 
- Sok barátja van? 
- Én úgy gondolom, hogy igen. Általános és középiskolából is, a főiskoláról meg pláne. Napi 
telefonkapcsolattal meg interneten. Szeptemberben ez volt a legfurcsább, hogy nem mehetek 
vissza Bajára. Mikor hallottam, hogy az alsóbb évesek már mennek, elszomorodtam. De már 
kezdem megszokni. A kollégák és ti is nagyon rendesek vagytok, most már jól érzem magam. 
- Most dolgozik először? 
- Most tanítok először, de főiskola előtt egy évig otthon dolgoztam az általános iskolában 
iskolatitkárként, mint a Márti néni, csak négy órában. Délutánonként meg jártam Paksra az 
uszodába, úszást oktattam gyerekeknek. Ehhez elvégeztem egy tanfolyamot Pécsen. Meg 
egyszer Vajtán voltam három hónapig egészségügyi ápoló. Ha valakit baleset ért, elsősegélyt 
nyújtottam, ott voltam a nap 24 órájában. 
- Melyik tetszett legjobban a három közül? 
- Az úszásoktatás. 
- Nem voltak rendetlenek a gyerekek? 
- Oda mindenki önként jött, nem volt kötelező, mint a testnevelés, így nem volt fegyelmezési 
gondom. Meg mindig csinálniuk kellett valamit. Ha lekötöd őket, nincs idejük rendetlenkedni, 
ez a testnevelés órára is igaz. 
- Jobb falun tanítani? 
- Jobb. Ti hálásabbak vagytok. A gyakorló iskolában Baján nem voltak túl kedvesek a gyere-
kek, tudták, hogy 
hol tudnak kereszt-
be tenni azért, hogy 
ne legyen sikeres az 
óra, és mi rossz je-
gyeket kapjunk. Én 
nagyon örültem, 
hogy idekerültem, 
mert kevesen is 
vagytok, aranyosak 
is, ettől kezdve 
olyan nagy baj nem 
lehet. 
- Mennyi ideig sze-
retne itt tanítani? 
Egy évig? 
- Hosszabb távra jöttem ide. Nem mondom azt, hogy nem itt élem le az életem, de azt se, 
hogy igen. Ez nagyon sok mindentől függ. 
- Ez a falu tetszik magának? 
- Nem nagyon ismerem még. Amit láttam, az tetszik. És ahogy először eljöttem, szimpatikus 
volt. Én egy zsákfaluban lakom, itt azért jönnek-mennek a buszok, jobban lehet utazni. Tő-
lünk problémásabb a dolog. Most autót szeretnék venni, hogy könnyebben haza tudjak járni. 
- Milyen autót? 
- Valami nagyon olcsót, kis Polskiban gondolkodom. 
- Hol szeretne majd lakni? 



- Nagy város mellett kis faluban. Mindenképpen falun szeretném majd nevelni a 
gyermekeimet. 
- Milyen tervei vannak itt az iskolán belül, mint a tánc például? 
- Egyelőre én is tanuló vagyok, és azt szeretném, hogy abban maximálisan teljesítsek, amit 
rám bíztak, tehát az osztályomat, a testnevelés órákat és a szakköröket. Ezt a táncot bevállal-
tam, bár nem tudom, mi lesz belőle, majd kiderül. Nagyon számítok a ti segítségetekre is. 
Aztán én úgy vagyok vele, hogy minden olyant szeretnék csinálni, ami nektek örömet okoz.  
- Mi idegesíti fel nagyon? 
- Az, amikor nem mondanak igazat, át akarnak verni. Meg a veszekedés, amikor marják egy-
mást az emberek, pedig békésen is meg normálisan is lehetne. 
- Mit szokott olyankor csinálni? 
- Kisebbeknél az érzelmekre, nagyoknál az értelemre próbálok hatni. 
- Mennyire lesz szigorú a testnevelés osztályozásánál? 
- Én azt fogom nézni, hogy mennyire akarsz és mennyit fejlődsz. Azt szeretném, hogy jól 
érezzétek magatokat az órán. Nem az a lényeg, hogy atlétákat neveljek és csúcsszuper világ-
bajnokokat, ez nem az én feladatom. Az enyém az, hogy megszerettessem a mozgást. Tartoz-
zon hozzá a mindennapi életetekhez, hogy mozogtok. Akkor egészséges felnőtt válik 
belőletek, és a munkát is jobban bírjátok. 
- Van példaképe? 
- A szüleim. Meg egy-két főiskolás tanárra is felnézek. 
- Van kedvenc sportolója? 
- Nincs. Én mindegyiket tisztelem a kemény munkájáért. 
- És aki csal, mint az olimpián? 
- Attól felfordul a gyomrom. Az egy egész országra hoz szégyent, az ilyen ne legyen sportoló. 
- Van barátja? 
- Vártam ezt a kérdést, nincsen. Azért vagyok egyedül. 
- Hány éves korában szeretne gyereket szülni? 
- Ez nincs korhoz kötve. Már nem tanulok, van munkám, ebben az esetben, ha az ember meg-
találja a párját, nem kétséges, hogy bevállalja. 
- Hány gyereket szeretne? 
- Régen 11 fiút szerettem volna. Mikor ennyi idős voltam, mint ti, meg voltam őrülve, hogy 
nekem lesz egy focicsapatom. Aztán letettem róla. 
- Hány éves korában fog megházasodni? 
- Ez sincs korhoz kötve. Majd úgy adja magát. Eddig még nem voltam úgy, hogy hú, most 
férjhez kell mennem. 
- Milyen az ideális férfi, aki mellett leélné az életét? 
- Külsőre nincs ilyen. Okos legyen, lehessen vele beszélgetni, szeressen kirándulni, szeresse a 
gyerekeket, meg engem is. Azt hiszem ennyi.  
- Úgy érzi, mindent elért az életében, amit szeretett volna? 
- Á, 25 évesen még nem. Nagy álmom most az, hogy logopédus legyen belőlem. 
- Az micsoda? 
- Aki a beszéddel foglalkozik, a beszédzavarral küzdőknek segít. 
- Ha lehetne három kívánsága, mi lenne? 
- Hú! Azt hiszem, hogy taníthassak, az mindenképpen. Aztán ne legyek sokáig egyedül. 
Furcsa, hogy egyedül lakom, nem vagyok hozzászokva. A harmadik meg, hogy a családom 
ugyanúgy mellettem álljon sokáig, mint ahogy most és eddig is mindig. 
- Ha sok pénze lenne, mire fordítaná? 
- Mikor volt az a sokmilliárdos nyeremény, a csoporttársaimmal nagyon lottóztunk, hogy ne 
kelljen elválnunk egymástól. Egy erdő közepén építtettünk volna egy nagy sportcentrumot, 
kollégiumot a gyerekeknek, és mi is ott laktunk volna. 



 
 
 
 

„Legjobban a vajtai tábort vártam, ami július közepén kezdődött, és egy hétig 
tartott. 

Amikor odaértünk, mindenki lepakolta a holmiját. Gyorsan felkaptuk magunkra a 
fürdőruhát, és már a strandon is voltunk. Úszkálás közben játszogattunk, mikor 
fáradtak voltunk, ettünk fagyit. Amikor nem a strandon voltunk, sokat fociztak a fiúk 
más táborozókkal, miközben mi a szobánkban voltunk, kártyáztunk és beszélgettünk. 
Késő estig kint játszottunk a házak mellett, és megismerkedtünk más gyerekekkel is.  

Mellettünk volt egy domb, ott reggeliztünk, vacsoráztunk minden nap. Az ebédet 
étteremben kaptuk. 

Mindenkinek tetszett ez a nyaralás, kár, hogy vége lett.”    
Takács Eszter 5. o. 

 
 
„Nagyon jó volt, mert nagyon sok mindent lehetett a két fürdés között csinálni, például 
gyöngyöt fűzni, fonni, gipszet önteni, festeni, szalagképet készíteni. Utolsó előtti 
napon paprikás krumplit csináltunk, ami nekem nagyon ízlett.”    

 Kovács László 5. o. 
 

  
 

   



Jurtanapok 2004 
 

Ebben az évben augusztus 16-17-én rendezték meg falunkban a jurtanapot. 
 
16-án reggel 9 órakor kezdődtek az 
első programok, az „Ügyes kezek” 
kézműves foglalkozás és a 
főzőverseny. 10 óra körül indult a 
lovasbemutató, igen sokan eljöttek 
megnézni. A lovasok több 

versenyszámban is vetélkedtek egymással, ez a rendezvény délután is folytatódott. Délre 
elkészült a finom ebéd, és a főzőverseny eredményét is kihirdették. A lovasbemutató végén 
minden lovas kapott jutalmat. 
 



16 00 órakor kezdődtek a kulturális programok a szabadtéri színpadon. Sok ember 
kilátogatott ide, és várta a fellépőket. Köztük voltam én is. Egy mazsorett csoport nyitotta 
meg a műsort.  



Utána mi, iskolások adtuk elő a Juhász és az aranyszőrű bárány című mesejátékot. 

 
 

 



Később következtek a nagylóki és hantosi citerások,  



majd a sárosdi kempósok, köztük hantosiak is. 

 
Több népdalkör is eljött, felléptek az igariak és a nagylókiak is. A műsort a hantosi 

Prücsök zenekar és a fiatalok tánccsoportja zárta. 
 



20 órától a kispályán bált rendeztek. 17-én kispályás foci és kézilabda villámtornák 

zajlottak. Ezen kívül mindkét nap meg lehetett tekinteni a szabadtéri kiállítást, mely hantosi 
emberek  munkáit és terményeit mutatta be. A kultúrházban „Hantosi emberek, hétköznapok, 
ünnepek, iskola” címmel nyílott kiállítás. 

Nagyon jó volt ez a két nap. 
         Polányi Lilla 7. oszt. 



 
Minden osztály a nagy iskolába járhat, mert egy nagy termet kettéválasztottak, a könyvtár 

pedig lekerült a régi kisiskola egyik termébe. Majdnem egész nyáron folyt a munka. A 
tanulók és a tanárok egyaránt segítettek. Azt a rengeteg könyvet kiválogattuk, majd 
letörölgettük, és ABC-rendbe soroltuk. Az osztályok szaktermekké váltak, minden 
pedagógusnak lett egy külön terme, amit saját tantárgyai szerint dekorált ki. Minden 
osztályban van egy szőnyeg, amire le tudnak ülni a diákok óra közben. 

angol-történelem       magyar-ének 

   matematika-fizika-kémia     biológia-földrajz 
 

        
 napközi     4. osztály, mögötte a gipsz válaszfal 
Köszönjük az ingyenmunkát Jáger István kőművesnek, Polányi István fuvarozónak és 
mindazoknak, akik nem szülők, mégis sokat segítettek. (Léhner Alexandra, Németh Klaudia, Setela 
Krisztina 7. o.) 



H o n l a p u n k   v a n ! 
 
 
Megkérdeztem Mányoki Zsolt tanár urat, honnan jött az ötlet, hogy honlapot készítsenek? 
 
-Tavaly év közben felmerült a honlapkészítés ötlete a nyolcadik osztályban, de órai keretek 
között nem lehetett megvalósítani, így egy nyári szakkör formájában láttunk neki. Egyre több 
településnek, iskolának, szervezetnek készül honlapja, a gyors információnyerésnek egyre 
inkább ez lesz a módja. Kiderült, hogy Hantosnak nincs hivatalos honlapja. Egy ingyenes 
szerveren lefoglaltam a Hantos nevet, és megkezdődött a munka. 
 
-Mit találhatunk rajta? 
 
-Az anyagok egyik része a faluhoz, másik része az általános iskolához kapcsolódik, 4 illetve 3 
téma szerint csoportosítva. 
-.Történelem: Hantos, illetve az egykori birtokos családok képekkel és családfákkal illusztrált 
rövid története. 
- Nevezetességek: a falu nevezetes épületeinek (templom, kastélyok, magtár) képei és leírása. 
- Rendezvények: az elmúlt évek községi rendezvényeinek (kihívás napja, jurtanap, stb.) 
képgalériája. 
- Képek: szép képek a faluról. Az általános iskolához kapcsoló témakörök. 
- Tablók: 1961-től kezdve az összes végzős osztály tablóját megtalálhatjuk. 
- Iskolaújság: A mi újság? unk eddig megjelent számait fogja tartalmazni, egyelőre csak a 
címlapok láthatók. 
- A közelmúlt iskolai rendezvényeinek (ballagás, kirándulások, stb.) képgalériája. Ezeken 
kívül elhelyeztük a szerkesztőség rövid bemutatkozását. E-mailben várjuk véleményeteket, 
észrevételeiteket, javaslatokat. 
. 
- Mi a weboldal címe? 
 
- hantos.uw.hu  
 
-Mikor lapozhatjuk fel? 
 
- A nap 24 órájában vár mindenkit. 
 
- Mivel szeretnék kibővíteni? 
 
- Képek terén a lehetőségek szinte korlátlanok, a közelmúltban több ezer digitális fénykép 
készült különböző rendezvényekről, az elmúlt évtizedekből pedig szintén rengeteg papírkép 
maradt fenn, amiket beszkennelés után fel lehet tölteni. El lehetne helyezni közhasznú 
információkat: címek, telefonszámok, felhívások, hirdetmények. Szerepel terveinkben a 
könyvtár honlapjának elkészítése, így akár otthonról is keresgélhetünk a katalógusban. A falu 
történelmével kapcsolatban is sok érdekességre bukkanhatunk, az egykori birtokosokon 
keresztül számos híres ember kapcsolódik Hantoshoz. A hagyomány szerint a 48-as 
szabadságharc leverése után Táncsics Mihály a Fiáth-családnál talált menedéket; Petőfi 
Sándor verset írt Zichy Károly gróf két leányáról. 
 

Ossik Anett 



 
 
 
 

 
2004. szeptember 15-én úgy döntöttünk, hogy tanulás helyett inkább papírgyűjtéssel töltjük el 
a délelőttöt. Voltak, akik már hetekkel előtte elkezdtek szorgoskodni, és voltak olyanok is, 
akik csak pár nappal előtte járták körbe a falut. Minden házhoz bekopogtattunk, és a legtöbb 
helyen szerencsével is jártunk. Az összegyűjtött papírt az iskolába hordtuk és lemértük. Az 
iskolások akaraterejének köszönhetően idén 73,38 mázsával rekordot döntöttünk. A papír-
hegyeket kisteherautóval Dunaújvárosba szállították el.  
1-8. osztályig a helyezések a következők: 
 
I. 5. osztály 205 kg/ személy 
 
II. 6. osztály 92 kg/személy 
 
III. 7. osztály 77 kg/személy 
 
IV. 8. osztály 75 kg/személy 
 
V. 4. osztály 56 kg/személy 
 
VI. 1. osztály 47 kg/személy 
 
VII. 2. osztály 30 kg/személy 
 
VIII. 3. osztály 19 kg/személy 
 
 
Mindenkinek nagyon szépen 
köszönjük a papírt, amit nekünk adott! 
                                                                                    Az iskola tanulói és tanárai 
                                                                                   nevében Virág Judit 7. oszt.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kovács Lackó viccgyűjteménye: 
 
- Ki az abszolút apáca? 
- Akinek már a nagymamája is apáca volt. 
 
- Mi az abszolút aszály? 
- Amikor a fa fut a kutya után. 
 
- Mi az abszolút osztályharc? 
- Amikor a pártház macskája kergeti a templom egerét.               - Ki az abszolút éber?                       

- Aki, mielőtt kesztyűt húz, 
bele- 
néz, nincs-e benne az ellenség 
keze. 

Ménesi Robi és Horváth Hajnalka számítógépes rajza 
 
 

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

 


