Önéletrajz, Hitvallás!
Nem végeztem egyetemet, főiskolát, de az élet iskoláját járom a
mai napig! Nem áll mögöttem hatalom, se párt, se pénz, csak
eddigi életem.
Lantos István vagyok,44 éve 16 évesen Mohácsról költöztünk
szüleimmel Harkányba.
Származásomról: ha tambura zenét hallok, beindul a bizsergés, a
Magyar Himnuszt hallva bárhol bármikor szíven talál.
Római katolikus révén Isten nagy ajándéka a családom.
Feleségemmel közel 40 éve élünk boldog házasságban.
Felsőszentmártoni születésű,ő is horvát gyökerekkel rendelkezik.
Egy felnőtt fiúnk,2 felnőtt lányunk van. Három csodálatos fiú
unokánk van, egyikük már 18 éves elmúlott. A sport elkíséri egész
életem.
Gyermekként Mohácson az asztali tenisz csapat ifi játékosaként
szerepeltem. Akkoriban Harkányban nem volt sportélet. Siklósra,
Kovácshidára jártak a gyerekek sportolni. Hamar befogadtak,
megválasztva sport vezetőjüknek. Az akkori Siklósi Járási
Sporthivatal vezetőjével, a siklósi Tanácselnökkel, a harkányi kirendeltség vezetőjével az első közös
tárgyalásokat megkezdhettük a nagy sportegyesület megalakításáról. Részt vehettem a Tenkes túrák
megszervezésében, ami hatalmas élmény volt, a falu életében. Gyalog kirándultunk közösen a volt
kőbányához, főztünk, énekeltünk, buliztunk. Együtt voltunk!
Alapító tagja voltam többedmagammal az Asztali tenisz Szakosztálynak. Ma is felnőtt csapat
játékosaként űzöm ezt a szép sportot. Óriási megtisztelő feladat, hogy ma imádott Sport
Egyesületemben társelnökként dolgozhatok. A Harkány Diáksport SE asztali tenisz szakedzőjeként
tevékenykedek, utánpótlásnak átadva a sportág szeretetét. Közös célunk nem lehet más, mint minél
több fiatallal megszerettetni a mozgás, sport, a játék örömét. Ép testben ép lélek, sportot szerető
egészséges
gyerekekből
lesznek,
a
reméljük
mindenben
sikeres
felnőttek.
Ebben a gyűlölködő anyagias világunkban legalább gyermekeinket, unokáinkat neveljük
közösségre, barátságra, egészségre. Legyünk együtt, örüljünk egymásnak addig, amíg lehet, mert
nem sokáig lehet. Ez az idő, amit itt töltünk a földön, túl kevés ahhoz, hogy gyűlölködéssel éljük. A
harag, gyűlölet beteggé tesz. Én egészséges szeretnék maradni és ezt kívánom Önöknek is!
Önökre bízom, kell-e egy ilyen ember az új testületbe, aki elveti a gyűlöletet, az összefogásra,
sportszerűségre buzdít. Csak közösen, összefogva Harkány jelenéért, jövőjéért!
Szeretném a város összes lakójának érdekeit szolgálni, párt és hovatartozás nélkül.
A várost jó gazda módjára irányítani a polgármesterrel, képviselő testülettel és természetesen
Önökkel!
Minden család
egy pompás virág kehely
Isten színes virágoskertjében.
Azért is szép,
mert Te benne vagy.
Áldjon meg az Úr
családoddal együtt!

Életed, nyitott könyv melyből
jót vagy rosszat tanulnak az emberek.
Rajtad áll, hogy jobbak vagy rosszabbak
lesznek-e amikor beleolvasnak hétköznapjaidba
és ünnepeidbe.
Tedd számukra kedves olvasmánnyá a lapokat,
ne számold, hanem élvezd a napokat!

Szakmai munkáim
Apám festő iparosként dolgozott, ő tanított, korai halála miatt16 évesen, szinte még gyerekként
vettem át a vállalkozást. Megtanított restaurálni, aranyozni, márványozni, flóderozni. Festettem
autókat 20 évig, önálló kisiparosként, átadva szakmai tudásom tanulóimnak. Egészségre nagyon
káros anyagokkal dolgozva, ha csak tehettem ki vágytam a természetbe. Orvosi tiltás miatt kellett
abbahagynom.
Telepítettem szőlőt, gyümölcsöst a terehegyi földünkön. Vetettem cukorborsót, majd árultam
Budapesten a Bosnyák téri piacon, zöldséget-gyümölcsöt a harkányi víkend-telepen fabódéból,
majd a piaccsarnokban. Közben elvégeztem a vendéglátó iskolát.
A lerobbant villányi Fülemüle Csárdát megvettük családommal. Lett belőle 15 év alatt európai hírű
étterem a kezünk által, elnyerve Baranya megye legjobb vendéglője címet, osztrák gasztronómusok
királyi koronával megkülönböztetett címet a Nemzetközi Gasztronómiai Szövetség védnöki tábláját.
Magyarország 20 legjobb vendéglője közé soroltak bennünket. Akkoriban 70.000 vendéglő volt az
országban.
Nagyon sokat dolgozva megvettük a Mattyi-tó szomszédságában 15 hektáros területen levő
összedőlt tanyát. Ott valósítottuk meg 80 férőhelyes nádfedeles panziót, vendéglőt, istállókat
őshonos háziállatokkal az állat skanzent sok családnak munkát, megélhetést biztosítva. Pályázati
pénz nélkül, saját, banki hitelekből.
Rengeteg helyinek és kirándulónak, csoportnak, gyermeknek, sérült embernek adtunk igazi
élményt, 20 lovunkkal, állatainkkal, természetes emberbaráti vendéglátásunkkal. Volt olyan év,
hogy 10.000 gyerek látogatónk volt. Sok-sok rendezvényt, összejövetelt, lakodalmat bonyolítottunk
le. A Kereskedelmi-Ipari-Vendéglátói Kamara turizmusért nagydíjat adományozta részünkre, a
legtöbbet fejlődött turisztikai egységnek.
Büszkén elmondhatom, Bangó Margit Kossuth-díjas művésznő szakácskönyveit a család
közreműködésével nálunk készítette, ami most a világ számos országában megjelent és mindenhol a
legjobb címet nyerte el.
Remélem a vendéglátásban, turisztikában eltöltött 20 évemben szerzett tudást, tapasztalatomat
átadva
segíthetem
majd
a
régió,
úgy
Harkány
talpra
állását,
fejlődését.
Erre mondják hát, ez egy igaz siker történet. De az élet nem ilyen egyszerű.
Hol tartok ma? Ez külön fejezet, bonyolult, összetett. Hogy haragszom-e valakire, valakikre
legfőképpen nem a teremtő jó Istenre. Amit elvett bal kézzel azt jobbal duplán visszaadja.
Megköszönve eddigi életemet, egészségemet, családomat, barátaimat, hogy mindig azt
csinálhattam, amit szerettem, ami boldoggá tett és másoknak boldogságot, örömet okozott.
Ha csak az eredményem alapján tartasz értékesnek,
elveszek.
De ha pusztán önmagamért szeretsz
sikert sikerre halmozok.

Semmit se tégy, csak szeress
és felnövök magamhoz.

Hitvallásom
Számomra minden ember egyforma, mindegyikünket anya szült. Miért gondoljuk, hogy aki 10
milliós luxusautóval jár, különb ember, mint aki biciklivel,vagy rokkant kerekes székkel. Ezek csak
külsőségek. Miért ítélkezünk? Miért szólunk meg embereket? Nem tudhatjuk mikor kapunk az
élettől egy nagy pofont.
Ne akarjunk okosabbak, bölcsebbnek lenni másoknál. Inkább segítsünk másokon! Legyünk jók,
mert jónak lenni jó, nagyon jó. Higgyük el, ha ezeket az eszméket valljuk, kibékülünk
önmagunkkal, megszeretjük saját magunkat. Ezáltal becsüljük jobban embertársainkat.
Mi is jobbá, szebbé válunk ezáltal a világunk is szebb lesz. Az életben ez a siker, de a sikerért
nagyon meg kell dolgozni!
Kívánok ehhez elég erőt, kitartást, békességet, egészséget, bölcsességet!
Pökhendien, beképzelten, öntelten, felülről irányítva nem lehet közösséget építeni, csak a nép között
élve, érezve lehetséges. Tömegbázist szervezni csakis alázattal, minden egyes polgárt meghallgatva,
képviselve lehet, nemtől, kortól, vallási-, felekezeti-, politikai hova tartozástól függetlenül. Szellemi
és anyagi gazdagságot minden harkányi polgárnak!
Fogjunk össze közösen Harkányért!
Én ezt ígérhetem Önöknek, ezért dolgoznék, hogy a gyakorlatban is sikerrel működjön.
Én képviselő szeretnék lenni és nem bálvány, hanem példakép, Önök pedig nem szolgái, hanem
gazdái a városnak! Szeretnék továbbra is úgy élni, dolgozni, hogy ezeket az eszméket bármikor,
bárhol én tőlem számon kérhessék és e szavakért ne kelljen szégyenkeznem soha senki előtt!
Ezeket a gondolatokat Önöknek harkányi polgároknak szántam, és ha szívükhöz talált, ezekkel az
eszmékkel egy várost is el lehet vezetni egy szebb, jobb világban, egy igaz, mindenki számára
élhető Harkányban.
Legyünk bátrak, vállaljuk fel e eszméket, a jelen és utókor hálás lesz nekünk.
Isten segítségét kérve, köszönöm!
Maradok tisztelettel: Lantos István
Ez a kicsi szó „köszönöm”
az Isten virága.
Pazarlóan hintsd magját
a gyom lepte világban!

