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Újságunk a

támogatásával jelenik meg.

MÚLT ÉS JÖVŐ
kapcsolódik egybe NAGY

IGNÁC személyében.

Április végén kiballagtunk Náci bácsihoz Telepre, hogy mint igazi tősgyökeres hantosit és a
faluban születendő gyermekek támogatására létrehozott Baba-alap elindítóját faggassuk
múltról, jelenről, jövőről.
Legelőször a gyerekkoráról kérdeztük.
- Apám és a bátyám kertész volt a grófnál, így mi előbb kóstoltuk meg a cseresznyét, mint a
gróf gyerekei. A nagyapám egyházfi volt, ha nyáron nem volt minister, mindjárt beszólt, hogy
„Kelj föl, Náci, nincs minister!” Hantoson akkor még csak két sor ház volt, 3 téglaház, a többi
nádtetős. A mi házunk kb. ott volt, ahol most a Kvákék boltja. Negyedikesek voltunk, mikor
már azon spekuláltunk, milyen jó lesz, ha már kimaradunk, mehetünk a tóra fürödni, nem kell
leckét írni. Én nem szerettem tanulni, megmondom úgy, ahogy van. Harmadik osztályos koromig engem sokszor megvert a tanító pálcával. Aztán rájöttem, hogy lehet puskázni is. Ráírtam
a körmömre a fontos témák kezdetét, ha azt nézegettem, nem volt gyanús a tanítónak.
(Megállapítottuk, hogy ehhez azért a folytatást meg kellett tanulni!) Aztán jobb tanuló lettem,
hogy ne kapjak verést, meg otthon se szidjanak meg. Hat osztályt jártunk akkoriban. Mikor
kimaradtunk az iskolából, fél bérért dolgoztunk a grófnak. Egy cselédembernek akkor járt 8
mázsa búza, 7 mázsa rozs, 5 mázsa árpa, 1500 öl kukoricaföld, 300 öl krumpliföld, 75 öl kert.
Akinek tehene nem volt, 2 liter tej. És egy évre csak 14 pengő. Legényember nem kapott se
kertet, se földet, se tejet. A grófnál egész nap kellett dolgozni, napkeltétől napnyugtáig. Az az
egy jó volt, hogy vasárnap nem dolgoztunk, csak akik az állatokat látták el. Én nagyon szerettem sportolni, futballozni. Elmentünk gyalog Lókba, lefutballoztuk az időt, utána gyalog
haza.
Két évig kőműves inas voltam, de a második éven már úgy dolgoztam, mintha segéd lettem
volna. Utána bognár lettem. Csináltam kocsit. Azt később be kellett adni a tsz-be.
Aztán jött a katonaság. Kaposváron voltam katona. Minket a doni katasztrófa után vittek ki a
frontra. Mi lent voltunk a Délvidéken. Volt, hogy az oroszok üldöztek bennünket hegyenvölgyön, árkon-bokron. Olyanok voltunk, mint a kivert kutyák. Ruhástól aludtunk, a bakancsot se lehetett levetni. Borzasztó dolog volt, hogy nem lehetett tisztálkodni, megtetvesedett
az ember. Aztán Mátyásföldön eltalált egy ágyúszilánk. Az volt a szerencsém, hogy a kenyérzsák csatját találta el a sok ruhán keresztül, itt a szívem körül. A karomba is kaptam egy golyót, az még most is benn van. A seb begyógyult, az meg beágyazódott, a röntgenen lehet
látni.
- Mi történt a háború után?
- A kevés cselédség mellé idetelepítettek Jászfényszaru, Sirok, Árokszállás térségéből családokat. Azok elfoglalták az istállókat, aztán elbontották, és abból építetek házakat maguknak.
De olyant is lebontottak, amit nem szabad lett volna. A grófi konyharész, ahol még 6 szoba is
volt, megfelelt volna orvosi lakásnak. Az óvoda is kiváló konyhával rendelkezett volna.
Ötven ház építését átengedték Lóknak. A Petőfi utca végén lett volna az új iskola a
tanácsházzal együtt. Már az alap is ki volt ásva, mikor leállították az egészet. Hantost nagyon
hátrányos helyzetbe hozták akkor is, és később is, mikor a két tsz-t egyesítették. De nem
lehetett ellene tenni semmit.
Én voltam a háború után az első sportelnök. Hantoson a legjobb futballisták a Takácsok
voltak, a Takács Jancsi, a Lengyel Pista, a kis Binszky. (Ma már nagypapák) Voltak női
sportolók is. Elég sok mindent kapott a sportkör, akkor is olyan voltam, hogy szerettem
„koldulni”. Írtam a tűzoltó-parancsnokságnak, hogy küldjenek használt felszerelést. Elmentem érte Sárbogárdra, de a parancsnok azt mondta, nem úgy van az, rendezzünk egy meccset,
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utána egy kis sörivás meg szendvicses uzsonna. Kaptunk 1 db pingpongasztalt, 4 ütőt, 55
labdát, 12 labdarúgó mezt, 18 férfinadrágot, 12 férfi atlétatrikót, 24 pár tornacipőt, 10 db női
blúzt, 10 sortot, 10 futball labdát, 1 röplabdát, 1 futballpumpát. Ezek voltak a régiek. A
tűzoltók vettek még 11 mezt, 11 sípcsontvédőt, labdarúgócipőket. Én voltam a „pénzügyminiszter” is, itt van leírva minden. (Megsárgult lapokat mutat.) 56-ban mondtam le, mikor
jött a forradalom.
- Felnőttként hol dolgozott?
- Kőműves voltam a Mezőfalvi Állami Gazdaságban.
- Hogyan jött a Baba-alap ötlete?
- Szerettem a gyerekeket. Nálunk is 5 született, 3 lány, 2 fiú. Szomorúan láttam, hogy egyre
kevesebb születik Hantoson. Itt a szomszéd házban találkoztam a Bolye Ferivel, mondtam,
hogy én egy ilyen alapítványra felajánlanék
10 000 Ft-ot. Rá egy
időre kijött hozzám, azt
mondta, hogy a Faluvédő és Kulturális Egyesület keretén belül meglesz az alap. Így is lett.
Karácsonyonként ajándékozzuk meg belőle az
abban az évben született babákat. Írtam én
Harrach Péternek, a
családügyi miniszternek
is, de azt válaszolta,
hogy anyagilag nem
tudnak támogatni, de sok
Náci bácsi a gyerekekkel a 2002. évi karácsonyi műsor után
jót kívánnak az alapnak.
Hát jókívánságból nem tudunk osztani a gyerekeknek. Írtam én gazdagnak is, a megyei
hírlapnak is, egyik sem válaszolt. Szerencse, hogy az önkormányzat adott 30 ezer forintot.
Tavaly 9 születés volt, nem tudom, az idén lesz-e annyi.
- Mivel tölti a napjait?
- Unalomból fát vágok. Éjjel meg, ha nem tudok aludni, írogatok. Amik eszembe jutnak. Sok
lapot teleírtam már. Amióta a feleségem meghalt, nagyon rossz, de a legidősebb lányom
velem van. Néha meglátogatom azt a kevés telepit, aki még él, szinte csak özvegyasszonyok.
Elbeszélgetünk egy kicsit.
Amit itt a végén még el akarok mondani, hogy mindig magyar embernek tartottam magam.
Még az iskolában tanultam ezt a verset, de ma is emlékszem rá:
„Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem,
magyar is maradok, a hazámért, ha kell, meg is halok.
Magyarul tanított imádkozni anyám,
és szeretni téged, gyönyörű szép hazám.”
Van egy magyar zászlóm, március 15-én meg október 23-án mindig kiteszem a csúcsfalra. De
más nem teszi ki. Talán közömbösség?
Elbeszélgettünk még arról, hogy ki mi szeretne lenni, ha nagy lesz, vajon milyen lesz a jövő,
(Náci bácsi nem volt optimista). Aztán elköszöntünk, és a tó felé – a réten vadvirágot szedve
–hazaballagtunk.
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Pákolitz István: Anyámnak
Hogyha virág lennék,
ölelnék jó illattal;
Hogyha madár lennék,
dicsérnélek zengő dallal;
hogyha mennybolt lennék,
aranynappal, ezüstholddal,
beragyognám életedet csillagokkal.
Virág vagyok: ékes
piros szirmú, gyönge rózsaág;
madár vagyok: fényes
dalt fütyülő csöpp rigócskád;
eged is: szépséges
aranynappal, ezüstholddal,
beragyogom életedet csillagokkal.

Kaffka Margit: Lackó
Jött egy csoda. Harmatlágy, pici jószág,
Édes, pihegő, bimbószínű lény.
Vér lüktet benne. Eleven valóság!
S nézem kétkedve, tanakodva én.
Vánkospihéit elzilálni félek,
Már szétterült az álmaim felett,
Már átöleltem félve, mikor ébred,
Ó, el ne rebbenj tőlem, új igézet!
- A te szemeid a leggyönyörűbb szemek.
…
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Az igazi előtt, ami a tónál volt, itt az iskolánál is majálisoztunk a napközisekkel.
Kis májusfát állítottunk, tüzet raktunk, szalonnát sütöttünk és játszottunk.
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a diákokat: Mit lehet Hantoson csinálni a tévézésen kívül?
Mint kiderült, sokkal több mindent, mint elsőre gondolnánk. Többségét jó szívvel ajánljuk
annak, aki unatkozik:
A felsorolás utáni szám azt jelzi, hányan említették ezt a tevékenységet.
Biciklizés 24
Focizás 16
Séta 13
Beszélgetés a barátokkal 9
Játék a barátokkal 8
Kirándulás az erdőbe, túrázás 7
Horgászat 6
Zenehallgatás 6
Dolgozni a ház körül 6
Segíteni a szüleinknek 5
Játék a kutyával, kutyasétáltatás 5
Kosárlabda 5
Társasjátékozás, kártyázás 4
Görkorcsolya 4
Kézilabda 4
Pingpong 4
Számítógépezés 4
Fogócska 4
Alvás 4
Sport 3
Bulizás 3
Fáramászás 2
Gombászás 2
Labdázás 2
Hintázás 2
Bújócska 2
Kultúrházba menni, kamionokat nézni, számháború, olvasás, futás, torna, virágszedés, roller,
mozi, varrás, tánc, zenélés.
Jobb híján lehet otthon „punnyadni”, illetve semmit
csinálni.
Nem jó, hogy van, de 8-an említették a csavargást
(ilyenkor jönnek a „balhés” ötletek), 5-en a biliárdozást
(ami a kocsmában van), a motorozás, ami ebben a korban
szabálytalan, a dohányzás, ami ilyenkor még különösen
ártalmas, a rongálás, ami bűncselekmény.
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ÖTÖDIKESEK VÉLEMÉNYE A FALURÓL, ISKOLÁRÓL
Szeretem Hantost,
Mert itt nőttem fel, itt élnek a rokonaim, a barátaim, nagy a hely.
Mert sok dolgot lehet csinálni: játszani,
kerékpározni, sétálni, horgászni..
Mert csöndes, nyugis.
Mert rendesek az emberek, mindenkit ismerek.
Mert nyugodt, és sok szép lány van.
Mert nem
száguldoznak sokan
autóval, és
nincs sok
szemét az
utcákon.
Mert a közepén egy szép park, a szélén meg egy
gyönyörű tó van.
Mert tiszta a levegő, és szaladgálhatok az úton.

Nem szeretem Hantost,
Mert tele van rossz emberekkel.
Mert minden össze van firkálva.
Mert unalmas.

Szeretem az iskolámat,
Mert sok barátom van.
Mert nem kell utazgatni, helyben van.
Mert jók az órák, és focizni is jó.
Mert a tanárok kedvesek és megértőek.
Mert jó fejek a tanárok.
Mert király a társaság, az osztálytársaim is jó
fejek,
királyok a tanárok, nyár felé kevés leckét
adnak.

Nem szeretem az iskolámat,
Mert hosszúak az órák.
Mert tanulni kell, és korán kell kelni.
Mert a tanárok kiabálósak.
Mert túl sokat kell tanulni.
Mert csak 10 perces a szünet, és hülyék
a tanárok.
Mert hülyék a gyerekek, és nem akarnak
tanulni.
Mert sok a bunkó gyerek.
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Idén is megoldották a próbákat a csapatok, így május 10-én részt vehetnek a rendőrség
megyei közlekedési bemutatóján. Kedvcsináló képek a tavalyiról és versek az idei
csapatoktól:
Szeretem a biciklim,
Mert könnyű vele gurulni,
Ezért, ha biciklizek,
Mindig jól körülnézek.
De ha anya kienged,
Mindig mondja, figyeljek.
Én azt mondom: figyelek,
Ne félj, anya, jó leszek!
„Pokoli ördögök” (Hangyál Gergő, Horváth Dávid, Kotroczó Attila, Kovács Lajos)
Biciklizünk, biciklizünk,
Elfáradunk, lecsücsülünk,
Letesszük a bicajunkat,
Megesszük az almáinkat.
Bicikliztünk, bicikliztünk,
Elfáradtunk, lecsücsültünk,
Letettük a bicajunkat,
Megettük az almáinkat.
„Menő csajok” (Léhner Alexandra, Németh
Klaudia, Setela Krisztina, Virág Judit)
Tudom, mit tettél tavaly nyáron…
Száguldoztál az utcákon.
Új kis bringád felavattad,
De a fogad majd otthagytad!
Oh, a zebrán hogy mentél át,
Feledve jelzőlámpát?
Mikor az pirosra váltott,
Ilyen csacsit mondd, ki látott?
A rendőr hiába kiabált,
Mert a te eszed máson járt…
Hát persze, hogy a túloldalon,
Cseverésző kiscsajokon!
Pedig épp csak elbámultál,
Mégis megint pórul jártál!
Nyakig gipszben – jó viselet -,
Telik el a nyári szünet.
„Hangyák gatyában” (Gyöngyösi Zsuzsanna, Kasos Renáta, Kovács Gerda, Tóth Orsolya)
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Az április 26-i

PAPÍRGYŰJTÉS EREDMÉNYE
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

3.osztály
5.osztály
4.osztály
1.osztály
7.osztály
6.osztály
2.osztály
8.osztály

131 kg/fő
73 kg/fő
55 kg/fő
36 kg/fő
29 kg/fő
21 kg/fő
18 kg/fő
10 kg/fő

A gyűjtött papír mennyisége: 4073 kg .
Értéke: 34000 Ft
Az eddigieket ezzel az összeggel kiegészítve ismét elmehet az egész iskola
egy közös egynapos kirándulásra.
Minden tanulót, aki részt vett a papírgyűjtésben, dicséretben részesítünk.
Hantos , 2003. április 28.
Tantestület

Egy évvel „öregebbek”
már, de tavaly is így
örültek a győzelmüknek.
Úgy látszik,
verhetetlenek.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

SPORT
Kispályás foci
1.-2. Fiúk: 2: 4

5.-6. Fiúk: 1: 1

Lányok: 1: 1

Lányok: 0: 8

3.-4. Fiúk: 3: 1

7.-8. Fiúk: 1: 8

Lányok: 0: 14

Lányok: 0: 3
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Készítsünk sípot fűzfából vagy orgonából!

Elkészítéséhez egy jó bicskára vagy késre lesz szükségünk. Vágunk egyujjnyi
vastag, tenyérnyi hosszú ágat.
Az ágdarab egyik végét
befaragjuk ék alakban úgy,
hogy késünk a fába is belevágjon. A másik végén csak a
kérget vágjuk körül. Bicskánk
nyelével körbeütögetjük a
hosszabb kéregrészt. Ezután
megpróbálhatjuk megcsavarni,
ha elvált a kéreg a fától, megnézzük, ép-e, nem repedt-e
meg, majd óvatosan lehúzzuk
a kérget a fáról. A fehér, kéreg
nélküli darabot elvágjuk a
bevágott résznél. A kisebb
részt ellapítjuk, és elölről a
kéregcsőbe dugjuk. A hoszszabb részt a cső hátsó vége
felől dugjuk vissza. Ezzel
készen vagyunk, szólhat a síp.
Ha elsőre nem sikerül, nem
kell elkeseredni, régen is mondókákkal biztatták magukat a
gyerekek:
„Guvadj, guvadj, furulya,
Magyarósi tilinka!
Ha megguvadsz, megtartlak,
Ha nem guvadsz, eldoblak!”
Türelmetlenebbek gyermekláncfűből, (pitypangból) is készíthetnek sípot. Egy kis
szárdarab végét kissé megroppantjuk a szánkkal, s már fújhatjuk is.
Kereshetünk sípolásra, kukorékolásra alkalmas, vastagabb fűszálat is. Szorítsuk két
hüvelykujjunk közé úgy, hogy ujjaink alsó és felső része összeérjen, ezzel tartjuk a
fűszálat, középen a kis résben a fűszál megfeszül. Ha egyenletesen fújunk rá, sípoló
hangot ad. Ha fújásunk szakaszos, kukorékolásra emlékeztető hangot hallatunk.
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Megint Róka Sándor GYUFAREJTVÉNYEK című könyvéből
Helyezz át egy szál gyufát úgy, hogy igaz egyenlőséget kapjunk!
1.

2.

3.

Az áprilisi szám rejtvényeinek megfejtése:

1.

2.

3.

================================================
MI TÖRTÉNT MÁJUSBAN?
1-jén, 1890-ben a II. Internacionálé határozata alapján Európa-szerte először ünnepli meg a
munkásság május elsejét.
2-án, 1896-ban Budapesten felavatják Európa első földalatti vasútját.
3-án, 1899-ben megalakul a Ferencvárosi Torna Club.
6-án, 1994-ben felavatták a La Manche-alagutat, amely közvetlen vasúti összeköttetést teremtett Nagy-Britannia és Franciaország között.
8-án, 1934-ben a NOB Végrehajtó Bizottsága a kézilabdát olimpiai sportágnak ismeri el.
9-én, 1945-ben a II. világháború befejeződik Európában.
15-én, 1358-ban ismeretlen szerző megkezdi a Képes Krónika írását.
16-án, 1929-ben Hollywoodban először osztják ki azt a filmakadémiai elismerést, amelyet
1931-től Oscar-díjnak neveznek.
26-án, 1980-ban a Szojuz-36 űrhajó fedélzetén megkezdi űrutazását Farkas Bertalan.
29-én, 1953-ban Edmund Hillary elsőként mássza meg a Mount Everestet.
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Gyerekszáj
Tomika születése előtt megkérdeztem Ádámot:
- Ádám, szerinted hogyan nevezzük el a kistesódat?
- Hát, majd megkérdezzük, hogy hogy hívják!
Elalvás előtt együtt nézegettük Ádámmal a
villámokat. Az egyik villám után csak nem akart
jönni a dörgés, mire Ádám:
- Mi van, elromlott az ég?
Korcsolyázás után indultunk volna haza, de
nem találtuk a kocsikulcsot. Ott álltunk a
sötétben, a hidegtől átfagyva és farkaséhesen a
kocsi mellett, a gyerekek egyre nyűgösebbek, a
kulcs sehol. Tomika meglátása:
- Menjünk inkább busszal, annak magától
kinyílik az ajtaja!
Tomika és a közlekedési tábla:
- Nem értem, minek csináltak ide utcát, ha
egyszer behajtani tilos!?
Viccek
- Milyen az okos szőlő?
- Agyafürt!
Melyik a legklasszabb Japán város?
-Tökió!
-Mi lehet rosszabb annál, ha egy kukacot
találsz az almádban?
-Ha fél kukacot találsz!
-A sivatagban él,és szemmel láthatólag
semmi dolga?
-Ü-csörgőkígyó!
-Miért nem találják Palikát az erdőben?
-Mert Pál ma fa...
A címlapon Virág Judit számítógépes rajza
Kiadja a Hantosi Általános Iskola. Hantos, Köztársaság tér 3. 2434
Felelős szerkesztő: Gyömörei Barnáné Eng. sz.: 2.2.4./1338/2001.
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