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Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2019. november 26 – 2020. január 31-ig hozott határozatairól szóló tájékoztatás

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2019. november 26-i ülésén hozott döntései:
-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a polgármester két ülés közötti tevékenységérõl szóló beszámolót elfogadta.

-

2020. évi belsõ ellenõrzési terv elfogadása.

-

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Szántód belterület 358 hrsz-ú „kivett strandfürdõ” megnevezésû, 1355 m2 alapterületû, valamint a Szántód 360 hrsz-ú „kivett saját használatú út” megnevezésû 135 m2 alapterületû ingatlant érintõ elõvásárlási joggal kapcsolatos döntést elnapolta.

-

Szántód Község Képviselõ-testülete döntött pályázat benyújtásáról a Magyar Turisztikai Ügynökség
által indított strandfejlesztési projektre.

-

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Ügyrendi bizottság elnökének tájékoztatását,
mely szerint a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének és a köztartozásmentes adatbázisba való felvétel igazolási kötelezettségének valamennyi képviselõ határidõben eleget tett, tudomásul vette.
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2019. december 11-i ülésén hozott döntései:

-

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy a Szántód belterület 358 hrszú „kivett strandfürdõ” megnevezésû, 1355 m2 alapterületû, valamint a Szántód 360 hrsz-ú „kivett
saját használatú út” megnevezésû 135 m2 alapterületû ingatlan 1/420-ad tulajdoni hányadú tulajdonrészének értékesítése során elõvásárlási jogával nem kíván élni.

-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete jóváhagyta a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal alapító megállapodását.

-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Rigó utcai strand kiviteli munkáira érkezett ajánlatok közül a legjobb ajánlatot tevõ Balaton-út Kft. (8630 Balatonboglár, Klapka u.33.)
bruttó:1.412.938,-Ft-os ajánlatát fogadta el
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2020. január 22-i ülésén hozott döntései:

-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a polgármester két ülés közötti tevékenységérõl szóló beszámolót és a 2020. évi munkatervet elfogadta.

-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Szántód, 887 hrsz.-ú ingatlan településképi védelmi ügyében hozott döntést.

-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete ingatlanvásárlást tervez a 2020. évben,
melyrõl a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követõen dönt.
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta a polgármester 2019. évi szabad-

-
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ságának igénybevételérõl szóló tájékoztatót, és a 2020. évi szabadságának ütemezését a melléklet szerint jóváhagyta, továbbá megállapította a polgármester 2020. évi cafetéria keretét bruttó 240.000 Ft
összegben.
-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” elnevezésû alprogram keretében, a falugondoki busz beszerzésére beérkezett ajánlatok közül
a legkedvezõbb ajánlatot benyújtó Kaposvár-Car Kft. (7400 Kaposvár, Pécsi u.4.), bruttó
10.201.381,-Ft-os (+85.000,-Ft forgalomba helyezési költség) ajánlatát fogadta el.

-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete Szántód 517 hrsz-ú ingatlan - felmérési vázrajz szerinti területrészének - ingyenes önkormányzati tulajdonba adására irányuló kérelem benyújtásáról döntött-

-

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy az Aranyhíd
utcai útburkolatra és járdaépítésre vonatkozó fennmaradási és forgalomba helyezési engedélyhez
szükséges tervek elkészítésére ajánlatokat kérjen be.

-

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete döntött arról, hogy a Szántód, belterület 360
hrsz-ú és a Szántód 344 hrsz-ú saját használatú út megjelölésû, valamint a Szántód 358 hrsz-ú
strandfürdõ megjelölésû ingatlanok tulajdonrészeinek értékesítése során elõvásárlási jogával nem
kíván élni.

Rendeletek:
-

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 8/2019. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL

-

SZÁNTÓD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 9/2019.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SZÁNTÓD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL SZÓLÓ 2/2019.(II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

-

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2019. (XI.27.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A NEM KÖZMÛVEL ÖSSZEGYÛJTÖTT HÁZTARTÁSI
SZENNYVÍZ BEGYÛJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ
11/2015.(XI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

-

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 11/2019. (XI.27.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2019. ÉVI IGAZGATÁSI SZÜNETRÕL

-

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 12/2019.(XII.16.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2020. ÉVI ILLETMÉNYALAPRÓL
Dr. Nagy Ildikó
hatósági osztályvezetõ
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FALUGYÛLÉS - BESZÁMOLÓ
Tisztelt Szántódi Hírlevél Olvasó!
Tájékoztatnám Önöket a 2019-es év önkormányzati munkájáról az elvégzett felújításokról, beruházásokról és a 2020-ban
tervezett beruházásokról, felújításokról.
A képviselõ-testület az elmúlt évben 22 alkalommal ülésezett.
A testületi ülések anyaga folyamatosan mindenki számára elérhetõ a Szántódi Hírlevélben, a Könyvtárban, valamint a
honlapunkon.
Az elmúlt esztendõ zárszámadásának elkészítése folyamatban van, de a megfontolt gazdálkodásunknak köszönhetõen beruházásokra, felújításokra és eszközbeszerzésekre közel 150 M forintot fordítottunk, mely nagy részét a mûködési bevételbõl finanszíroztunk. A tervezettnek megfelelõ pénzmaradvánnyal zárjuk a 2019-es esztendõt.
Áttérnék az elvégzett munkák ismertetésére:
-

A Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatot hirdetett a Balatoni szabadstrandok fejlesztésére. Eredményesen pályáztunk a Juhász Gy. utcai és a Rigó utcai strand 33.1 M forint támogatási összegbõl megújulhatott. Fittnesz eszközöket, játszóvárat, homokozót, napvitorlát, új padokat és asztalokat, napozóstéget, családi öltözõt, WC. konténert, hulladékgyûjtõket és kerékpártartókat telepítettünk. A járda, a lidós partszakasz, valamint a sportpálya is
megújult. Felújításra került a Rigó utcai strand vizesblokkja is. Füvesítettünk és gyorsan nõvõ árnyékoló fákat ültettünk.

-

Elkészült az Aranyhíd utcában az új útburkolat és a járda a csapadékvízelvezetõ rendszerrel együtt.

-

Átadásra kerültek az új gépkocsi parkolók a Móricz Zs., valamint a Rigó utcában.

-

Felújításra került a Juhász Gy. utcai strandnál a gépkocsiparkoló.

-

A Rigó utcai parkolóban a korábbi nagy esõzések után összegyûlt csapadékvíz elvezetését automata átemelõszivattyúval oldottuk meg.

-

A Kristóf téren található gyönyörû nyárfa gyökerei a térburkolatot sajnos megemelték, ezért a térburkolat újra
rakása szükségessé vált.

-

Újszülöttek emlékhelyét alakítottuk ki az Erdészet téren.

-

Stégeket telepítettünk a Szigony és a Rév utcák végére.

-

Mobilszínpadot, valamint kisméretû rendezvény-sátrat vásároltunk.

-

Eszközparkunkat új kisgépek vásárlásával bõvítettük.

-

Elkészült az ALDI üzletház melletti terület, valamint a Kisfaludy utca végének feltöltése.
Tisztelt Olvasó, áttérnék általános dolgaink ismertetésére!

-

Sajnos, az alkalmazási feltételek változása, valamint egyéb okok miatt közmunkásaink és állandó dolgozóink létszáma jelentõsen csökkent a korábbi évekhez képest. A tavalyi évben dolgozók felvételére kiírt pályázatunk sajnos jelentkezõ hiányában eredménytelen lett. Jó hír, hogy az idén kiírt pályázatunkra többen jelentkeztek, és 2
fõt alkalmazunk február 01-tõl, illetve február 15-tõl.

-

Köszönhetõen a GAMESZ dolgozók, valamint vezetõjük lelkiismeretes munkájának megfelelõen felkészültünk
az idegenforgalmi szezonra, Szántód egész évben egy rendezett település képét mutatta. A szezon után dolgozóink a becsületes munka elismerésére ½ havi bérüknek megfelelõ jutalmat kaptak. Az idei évtõl munkabérüket jelentõs mértékben megemeltük.

-

Javulás tapasztalható a zöldhulladék közterületre történõ kihelyezésével kapcsolatban. Sajnos, még mindig vannak renitenskedõk. Kérem Önöket, figyeljünk együtt községünk tisztaságára, és figyelmeztessük õket az elõírások betartására.

-

Nem tervezzük a strandok és a parkolók fizetõssé tételét és a helyi adók emelését.

-

A BalaLand beruházás részeként a nyári szezonra átadásra kerül a 2 apartmanház. Az 5 csillagos szálloda kivitelezése 1 hete megkezdõdött. A family-park tervezése megtörtént, a jogerõs építési engedély megszerzése után hamarosan megkezdõdik a kivitelezés is.

2020. február
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-

Az Iskola utcában tervezett útfelújítás-és járda építés sajnos, egyelõre nem látható ok miatt elmaradt. A DRV
Zrt. megkezdte az elöregedett vízvezeték cseréjét, sajnos egy nagyfeszültségû áramkábel miatt folytatni nem tudták. A vízvezetéket teljesen új nyomvonalra kell áthelyezni, melynek kivitelezését az idei õszre ígérték, ezután történhet meg az utca felújítása.

-

Pályázati forrásnak köszönhetõen 39 m3 szociális tûzifát oszthattunk ki a rászorulóknak a fûtési szezon megkezdése elõtt. Több Szántódot népszerûsítõ cikk jelent meg újságokban, valamint 2 TV mûsorban is bemutatkozhattunk.
- Kulturális rendezvényeink a korábbiakhoz hasonlóan megrendezésre kerültek.
- Rendeztünk szilveszteri bált, forraltbor-fõzõ versenyt, húsvéti foglalkozást a gyermekeknek, könyvbemutatókat,
majálist, gyermeknapot, nyári zenés estéket a Kossuth téren, falunapot, egészségmegõrzõ elõadásokat.
- Megemlékezést tartottunk március 15, augusztus 20, és október 23. tiszteletére.
- Kirándulást szerveztünk Tatára, valamint Lenti érintésével Szlovéniába.
- Megszerveztük a véradást a helyi Vöröskereszt vezetõjével.
- Önkormányzatunk a hozzánk eljuttatott e-mail címeken az állandó lakosokat, valamint az üdülõtulajdonosokat folyamatosan tájékoztatja az aktuális rendezvényeinkrõl, valamint a közérdekû információkról.
A 2020. évi tervezett költségvetés részletes ismertetésére nem térnék ki. A tervezet megtekinthetõ az Önkormányzati hivatalban. Szántód község 2020. évi költségvetés tervezete az elõzõ évi tény adatokon alapul, figyelembe véve a finanszírozási rendszer változásait. Úgy gondolom a pénzügyi lehetõségeinket maximálisan figyelembe vevõ, a tartalékokat célszerûen felhasználó, megfontolt gazdálkodást mutató költségvetést állítottunk öszsze. Szántód anyagi helyzete stabil, bizakodva nézhetünk a jövõ elé.
A 2020. évre tervezett beruházásokról, és felújításokról szeretném tájékoztatni a Tisztelt Olvasót.

-

Gépkocsi parkoló építése
a Rigó utcai strandnál (Parti villasor u.)

-

Járda felújítása a Hermann O. utca és Vajda J. utca
között és a Móricz Zs. utca Gyulay J. utca között.

-

Fenyõfa és Cserfa utcák még murvás szakaszának felújítása.

-

Határ-dûlõi út (makkfák-Jókai u. közötti szakasza)
és csapadékelvezetõ folyóka felújítása.

-

Gamesz telephely úthálózat felújítása.

-

Római út kátyúzása.

-

Csobánc utca végén a partvédmû és a burkolt terület felújítása .

-

10 db rönkgarnitúra cseréje.

-

30 db közterületi hulladékgyûjtõ cseréje.

-

20 db hirdetõ-és tájékoztató tábla cseréje.

-

Kossuth tér: kerítés cseréje, térkövezés javítása,
közvilágítás kibõvítése.

-

2 db strandlépcsõ cseréje.

-

Forgalomlassító’’ fekvõrendõrök’’ telepítése
(Rege u., Vajda J. u., Kossuth L. u., Csemetekert u.)

-

Tárolócsarnok áramellátásának és
riasztórendszerének kiépítése .

-

Csemetekerti sport-és pihenõpark, valamint a Juhász Gy. u. strand áramellátásának kiépítése.

Szántódi Hírlevél
-
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Erõgép vásárlása adapterekkel.
-

Munkagépek és gépkocsik felújítása.

-

Kisgépek cseréje.

-

Az elnyert 10,2 M forint pályázati forrásnak köszönhetõen, a falubuszunk cseréje elõreláthatólag április hónapban megtörténik.

-

3,6 M forint pályázati forrásból a Juhász Gy. utcai strandon telepített WC. konténer burkolása a nyári szezonra elkészül, valamint a zöldterület is megújul.

-

Öltözõsátor vásárlása.

-

3 db közlekedési tükör telepítése.

-

Karácsonyi díszvilágítás pótlása.

-

Utcanévtáblák cseréje.

-

Virágtartók (kútgyûrûk) cseréje,
esztétikus virágtartókra.

-

Parkosítás (Kisfaludy u. vége, Csemetekert u. játszótér, Kristóf szobor, Hermann O. fürdõhely)

-

Ingatlan vásárlás (Rege u.- Márton F. u. összekötésére).

-

Reklámanyag.

Terveink szerint az idei évre tervezett beruházásainkra és felújításainkra 130 M forintot fordítunk.
Röviden ezekrõl szerettem volna tájékoztatni a Tisztelt Olvasót!
Tisztelettel:
Vizvári Attila
polgármester

Aranyhíd utca

Aranyhíd utca

Móricz Zsigmond utca

Rigó utca
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AMI KÖRÜLÖTTÜNK TÖRTÉNIK!
Tisztelettel és szeretettel üdvözlöm a kedves olvasót!
Néhány sorban szeretném ismertetni a közterület karbantartó csoport által elvégzett aktuális munkákról,
valamint személyi változásokról a Szántódi Hírlevél
olvasóit. Az elmúlt év végére sikerült eltakarítani a település közterületein lehullott lomb nagy részét, majd
január elsõ két hetében a visszamaradó részekrõl is
összegyûjtöttük és elszállítottuk az avart. Sajnos a

munkánkat nehezítette, hogy a sok csapadék miatt a
vizes lombot nem tudtuk lombszívógép segítségével a
pótkocsira juttatni csak kézi erõvel, ami így jóval fáradságosabb feladat volt. Ezúton is köszönöm munkatársaim kitartó munkáját. Január második felében
kezdtük meg a fák gallyazását, bokrok, sövények nyírását, fokozott figyelmet fordítva az útke-

resztezõdések beláthatóságának növelése érdekében
és a járdákon való közlekedés biztosítására. Szerencsére az elmúlt napokban tomboló viharos szél, nem
okozott komolyabb károkat a településen. Örömmel
számolhatok be arról is, hogy február elejétõl egy
fõvel bõvült a karbantartó csoport dolgozóinak létszáma, majd a hónap második felétõl szintén egy fõ csatlakozik hozzánk. Jó egészséget és kitartó csapatmunkát kívánok az új kollégáimnak.
Szomorú tény viszont, hogy a magánterületeken
keletkezõ lomb és egyéb nyesedékek kezelését néhány

ingatlantulajdonos úgy oldja meg, hogy saját vagy
esetleg valamelyik környezõ ingatlan elõtti közterületre ömlesztett formában helyezi ki, gondolván majd
valaki elszállítja, mert eddig is mindig elvitte valaki.
Ennek a rossz magatartásnak a megszûnését szeretném kérni mindenkitõl, mert ezen csak közösen tudunk változtatni! Évek óta jól mûködik településünkön a kommunális, szelektív és zöldhulladék elszállítása, a szolgáltató dolgozói a meghatározott idõben és
elõírásoknak megfelelõen precízen végzik munkájukat. És itt jön a probléma, hogy be kellene tartani az
elõírásokat így mindenkinek könnyebb lenne a dolga
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és nem kellene bosszankodnunk az ilyen problémákon. Kérem figyeljenek a szolgáltató szállítási ütemtervére mivel jelenleg is nagyon sok zöldhulladékkal
teli zsák van kihelyezve az ingatlanok elé, aminek az
elszállítása csak április elején esedékes. Amennyiben
betartják nagy mértékben elõsegítik munkánkat, mivel csak így lehet elõre lépni környezetünk rendezettségének további javulása érdekében. Mutassunk példát Szántód tisztaságára és tegyünk meg mindent
azért, hogy sokáig így is maradjon. Szántód község vezetése és dolgozói azért dolgoznak, hogy az itt élõk és
ide látogató vendégek jól érezzék magukat. Magam
részérõl köszönetet szeretnék mondani a lakosság
részérõl érkezõ segítõ észrevételekért, amit folyamatosan igyekszem megoldani.
Szántód,2020.02.12.
Tisztelettel és üdvözlettel:
Németh Zoltán
mûszaki csoportvezetõ
önkormányzati képviselõ

Dohányozni tilos!
A virágtartó nem csikktartó!

HÍREK RÖVIDEN

• Sikeres pályázat eredményeként, az elkövetkezõ hónapokban cserére kerül a tizenhárom éves falugondnoki busz. A „ Falu – és tanyagondnoki szolgálat támogatása” program keretében, 10 millió 200 ezer forint értékben.
• A BalaLand területén megkezdõdött a szálloda építése.
• Elkészült az Aranyhíd utca aszfaltburkolata.
• A Móricz Zsigmond és a Rigó utcában parkolók kerültek kialakításra.
Az újságban szereplõ képeket Morvay Zsolt és Németh Zoltán készítette.
FELHÍVÁS
TISZTELT OLVASÓK!

A SZÁNTÓDI HÍRLEVÉL SZERKESZTÕI MUNKATÁRSAKAT KERESNEK.
FELADAT:
• SEGÍTÉS A SZERKESZTÕMUNKÁBAN
• FÉNYKÉPEZÉS
TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT FORDULJANAK VIZVÁRI ATTILA POLGÁRMESTERHEZ
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A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI
Mikulás
Sok Mikulásnapi meghívót kiküldtük a szántódi cse-

Adventi készülõdés
Elmúltak az ünnepek. Kialudtak a karácsonyi fények,
elfogyott a bejgli és a szaloncukor, megszûntek a jókívánságokat jelzõ csipogások telefonjainkon. A dolgos
hétköznapok rohanásaiban is meg kell tudnunk õrizni
a szeretetet, hétköznapjainkban sem nélkülözhetjük
erõt adó hatásait!
Ezért is jó visszagondolni az ünnepi készülõdésre, adventre. A szántódi advent kezdetét az önkormányzat
dolgozói által felállított Betlehemi jászol jelképezi. A
kétezer évvel ezelõtti, mindenki által ismert történet
megjelenítése a Szent Kristóf szobor elõtti zöld területen üdvözölte az erre látogatókat.
Mi is szeretettel vártuk a faluházunkba november 30án délután az adventre készülõdõ szántódiakat. Közös
készülõdésre, amely türelemre és várakozásra tanít.
Gyerekek és felnõttek alkottak együtt.
Régi karácsonyokat idéztünk meg a folyosón, szalvétákkal, karácsonyi díszekkel, terítõkkel és egy régi
Betlehemmel, amelyet még Szabó Sándor gyermekkorában készített barátaival. A szalvétákat Maurer
Teodóra és Vizvári Hilda gyûjteményébõl láthattuk.
Hilda régi karácsonyfadíszei is színesítették kiállításunkat. Szabó Sándorné Marika pedig ünnepi terítõket hozott a régmúlt idõket idézve. Gyerekek és felnõttek alkottak együtt, egymást segítve.
Sötétedés után közösen sétáltunk ki a Betlehemi jászolhoz, ahol Ficsor Andor Gábor kõröshegyi református lelkész tartott áhítatot. Segített elcsendesedni,
magunkra figyelni.
Mindenkinek köszönjük az együttmûködést és a részvételt, hogy szeretetben és meghittségben készülhettünk az ünnepre.

metéknek. Idõben meg is érkeztek a gyerekek. A félénkebbek szüleik kezét szorongatták, és ijedten pislogtak. Egy idõ után mindenki feloldódott, és már
nagy beszélgetés kezdõdött. Az ünnepségre közel 40en jöttek el. A késõ délután megrendezésre kerülõ
eseményen elõször megmozgattuk a kicsiket Galambos László és Betti segítségével.
Utána a Réparetekmogyoró duó adott egy igen jó
hangulatú koncertet, amit az elsõ pillanattól az utolsóig nagyon-nagyon élveztek a gyerekek. Ahogy felcsendültek az elsõ dallamok taps és tánc követte a zenét a széksorok között. Együtt hólabdáztak, szánkóztak az elõadókkal. A mûsorban ismert gyermekdalok
csendültek fel, közös játékokkal, mozgással, tánccal,
és sok-sok nevetéssel.
A Mikulás megjelenése tovább emelte a hangulatot,
akit idén is, mint minden évben szintén nagy örömmel
fogadtak a meghívottak. Ott ült székében, kezében a
mindentudó könyvével, amiben benne volt minden
gyerek neve. Aki a nevét hallotta - bátrabban vagy kicsit félénkebben -, odasétált a Mikuláshoz. A képviselõ-testület jóvoltából gazdag csomagot vihettek haza a
szántódi gyerekek.
Bormustra
Bormustrán vettek részt a borok szerelmesei december 13-án, pénteken délután faluházunk kistermében.
Az elmúlt évhez hasonlóan - amikor elõször került
megrendezésre ez az esemény -, Mikonya József növényvédelmi szakmérnök volt a meghívott vendégünk.
Az esten a gazdák a kínált kortyok mellé elmondták
dióhéjban a boraik történetét, a szakértõ pedig véleményeket fogalmazott meg, hogy min érdemes még
változtatni, hogy a borok egyre szebben alakuljanak.
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igyekezett finom alapanyagokkal dolgozni, hogy elnyerje az elsõ díjat.
Farsang idõszakát éljük, ezért szerettük volna ezt a
hagyományos rendezvényt egy kicsit színesíteni. Egy
hónapja alakult községünkben egy Line Dance klub
Zalavári Mária vezetésével. Lendületes és lelkes mûsorukkal elbûvölték a közönséget.

A kóstoló során sokszor megtelt a kármentõ edény, és
fogyott a sajt, szalámi, sós sütemény.
Kellemes környezetben, jó borokat kóstolva, nagyokat beszélgetve jó volt együtt tölteni a délutánt, estét.
A szervezésért köszönet Topos József borásznak és az
önkormányzatnak, hogy bemutatkozási lehetõséget
nyújt a helyi boros gazdáknak!
Forraltbor-fõzõ verseny
Idén immár hetedik alkalommal került sor a szántódi
forralt borok megmérettetésére. Szombaton szikrázó
napsütésben gyülekeztünk faluházunk udvarán.
Egy kis különleges kiállítással vártuk a vendégeket.
Két asztalon régi konyhákat idéztünk meg a 60-as, 70es évek használati tárgyaival. Borászati kellékek is helyet kaptak az udvar bemutató részében. A tárgyakat
Vizvári Hildának, Vizváriné Biró Anikónak, Vizvári
Attilának és Németh Zoltánnak köszönhetjük.
Ez az esemény igazi közösségi élményt kínál, amelyhez minden alapanyagot és a titkos receptet a jelentkezõknek kellett hozniuk. Lehetõség szerint piros lábasban melegedtek a finom itókák! Voltak, akik
komplett konyhát rendeztek be asztalukon. Mindenki
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A versenyzõk fantáziadús borokat készítettek. A versenyre tíz nevezõtõl érkezett minta forralt borból és édes
süteménybõl, sós süteménybõl pedig kilenc.
A különféle italokat és borkorcsolyákat Topos József borász (a zsûri elnöke), Fauszt Márti és Fekete Andor
bírálta.
Következõ eredmény született:
Forralt bor kategóriában:
I.

helyezett:

Kurdi család

Vörösbor, áfonyával

II.

helyezett:

Kõröshegy Község Önkorm.

Merlot és Cabernet vörös

III.

helyezett:

Nyugdíjas klub 2.

Vörös bor

Különdíj:

Somosi betyárok

Aszalt sárgabarackos fehér

Emléklap

Nyugdíjas klub 1.

Fehérbor

Emléklap

Forralt boszik

Konyakmeggyes vörös

Emléklap

Somosi kutyaütõk

Somogyi pancs

Emléklap

Kárpáti család

Rendesi fehér

Emléklap

Szántódi szirének(ák)

Fehér kardamomos

Emléklap

Szántódi barátnõk

Merlot

A süteménysütõ versenyre nem csak hagyományos, hanem különleges sütemények is érkeztek.
Sós sütemény kategóriában:
I.

helyezett:

Tasi Julika

Többsajtos töltött pogácsa
reszelt sajttal(borzas)

II.

helyezett:

Kurdi család

Velõs pirítós

III.

helyezett:

Szántódi szirének(ák)

Õrségi tökmagos pogácsa

Különdíj

Nyugdíjas klub 1.

Tökipompos

Emléklap

Nyugdíjas klub 2.

Kapros-sajtos hajtogatott

Emléklap

Somosi betyárok

Hamis tatárbifsztek

Emléklap

Kárpáti család

Vasi pörgõs kifli

Emléklap

Forralt boszik

Füstölt sprotnis tojáskrém

Emléklap

Kajos Marika

Tepertõs pogácsa

Forralt boszik

Mákos, citromkrémes, csokis

Édes sütemény kategóriában:
I.

helyezett:

mousse
II.

helyezett:

Belováreczné Gyöngyi

Mascarponés narancsos krémes

III.

helyezett:

Surmann család

Gyümölcsös zselés „álom”

Különdíj

Takács Oszkárné

Kinder tejszelet

Emléklap

Nyugdíjas klub 1.

Linzer, Isler

Szántódi Hírlevél
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Emléklap

Kõröshegy Község Önkorm.

Bajor mámor

Emléklap

Somosi betyárok

Kakaós-mazsolás kalács

Emléklap

Kárpáti család

Raffaello szelet

Emléklap

Kurdi család

Mézes puszedli

Emléklap

Szántódi szirének(ák)

Almás pite

Mielõtt eredményt hirdetettünk volna, egy vetélkedõre hívtuk a jelenlévõket. A játékot Vizvári Hilda ötlete
alapján valósítottuk meg. A kitalálandó régi használati tárgyakat is fõként õ biztosította számunkra. Az érdeklõdõk nagyon jót szórakoztak és sokat tanultak a régi idõk szokásairól. Minden találatért egy jelképes
ajándékot húzhatott a feladvány kitalálója.
Eredményhirdetés után a zsûri két tagja Topos József és Fauszt Márta méltatta a nevezett italokat, ételeket.
Végül polgármesterünk, Vizvári Attila értékelte a mögöttünk álló délutánt, megköszönte a részvételt és további jó szórakozást kívánt!
Szántód emblémájú póló és vászontáska
Tájékoztatjuk a kedves Olvasóinkat, hogy a tavalyi Falunapunkra elkészültek a Szántód emblémájú pólók és
vászon táskák. Az embléma Látrányi Péter terve alapján készült.
Faluházunkban nyitvatartási idõben megvásárolható az alábbi árakon;
Nõi és férfi póló (zöld és kék):
Vászon táska:

1.700,- Ft/db
550,- Ft/db

VÉRADÁS

Pohner Jánosné a Szántódi Vöröskeresztes Szervezet titkára tájékoztatja az érintetteket, hogy a tavaszi véradás
2020. március 31-én, délután 16.00 - 18.30 óra között lesz.
Balogh Józsefné Zsuzsa
mûvelõdésszervezõ

Helyreigazítás: A hírlevél 2019. decemberi számában elírás történt. A 9. oldalon, Idõsek napja címszó alatt,
Szabó Sándorné Magdika horgolt terítõit helyett, helyesen: Szabó Mária Magdolna horgolt terítõit. A
hibáért elnézést kérünk!
Balogh Józsefné Zsuzsa mûvelõdésszervezõ
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Programelõzetes 2020.
Március 15.

10.00 óra

Március 15-i ünnepi megemlékezés

Március 30.

17.00 óra

Magyar Költészet Napja

Április 10.

10.00 óra

Húsvéti készülõdés és játszóház

Április 27-29.

11.00 óra

Pálóczi Horváth Ádám-konferencia

Május 1.

13.00 óra

Majális

Május 16.

07.00 óra

Szántódiak kirándulása

Május 30.

15.00 óra

Gyereknap

Június 27.

16.00 óra

Szezonnyitó - Popdealers együttes

Július 4.

10.00 óra

VIII.SZKÍT

Július 24-25.

15.00 óra

Szent Kristóf napok – Senior együttes

Augusztus 1.

20.00 óra

Zenés est - The FraekEnd együttes

Augusztus 7.

20.00 óra

Zenés est - Popdealers együttes

Augusztus 29.

08.00 óra

Falunap

Keressék és figyeljék szórólapjainkat, hirdetõtábláinkat, weboldalunkat valamint a
képújságot!
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!
Információ: Pálóczi Horváth Ádám Közösségi Ház
Tel.: 84/345-384, 30/265-4981 E-mail:info@szantod.hu www.szantod.hu.
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A KÖNYVTÁR HÍREI
2020 - Ebben az évben a könyvtár mûködése január 6-án kezdõdött. Elõször a statisztika elkészítése
határidejének betartása volt számomra a legelsõ
fontos feladat.
Az idei évi felmérés egyik kérdéssora arra vonatkozott, hogy mennyire akadálymentesített a könyvtár,
Szerencsére a tervezõk már az épület bõvítése folyamán (1999-2000) is gondoltak ezekre a szempontokra. Így az a mozgáskorlátozottak számára
is könnyen megközelíthetõ. Könyvtárunk szerencsére földszinten van, a fõbejáratához közel lehet
parkolni, bejáratainál csekély a szintkülönbség, elegendõ szélesek az ajtói és a mellékhelyisége a mozgáskorlátozottak számára lett kialakítva. Megnyugtató, hogy ezekre a kérdésekre kedvezõ válaszokat
adhattam. Nagyon jó érzés, hogy az esetleg arra rászorulók számára a könyvtárlátogatást ily módon is
könnyebbé tehetjük.
Néhány kérdés a látássérültek kiszolgálási lehetõségére vonatkozott. Az arra rászorulók számára
készséggel keresek nagyobb betûmérettel nyomtatott könyveket. Továbbá könyvtárunk már régebb
óta rendelkezik néhány hangoskönyvvel is.
Az említett gondokkal küszködõ olvasni vágyók is
jöjjenek bátran a könyvtárba, számunkra is igyekszem segíteni.
*
Felhívom a kedves olvasók figyelmét, hogy az új év
egy új változást hozott. A könyvtárba beiratkozó olvasókkal egy adatvédelmi nyilatkozatot kell kitöltenünk. Ez a nyomtatvány a könyvtár bejárati ajtaja
elé kifüggesztésre került, hogy azt az olvasók még
az aláírása elõtt megtekinthessék.

Január 27-én (hétfõn) 17 órai kezdéssel közösségi
házunk kistermében tisztelegtünk a Magyar Kultúra Napja elõtt. A jelenlévõket Balogh Józsefné,
mûvelõdésszervezõ köszöntötte. Mindenki felállt, s
így hallgatta végig a Himnuszt. Nemzeti imánk
most a vállalkozó kedvû olvasók - egy-egy versszakot olvastak fel - elõadásában hangzott el.

Nem csak a Himnusz születése, hanem a
megzenésítése is említésre került. Tekintettel arra,
hogy az idén Erkel Ferenc születésének a 210. évfordulóját is köszöntjük - a Himnusz megzenésítése
(1844) - Zsuzsa a zeneszerzõ életérõl és munkásságáról is beszélt.
Hangsúlyozta a magyar kultúra körének sokrétûségét és az anyanyelvünk kiemelkedõ szépségét.
Ez a meghitt megemlékezés - Simándy József csodálatos elõadásában - a Hazám, hazám kezdetû

igazi hazaszeretetet kifejezõ ária meghallgatásával
zárult.
Az est második részében - mivel közösségi házunk
névadója halálának (Nagybajom, 1820. január
28.) épp másnap volt a 200. évfordulója - Pálóczi
Horváth Ádámra emlékeztünk. Elõször a Szántódpusztához kötõdõ polihisztor életútját, munkásságát, legfontosabb érdeklõdési, - és tevékenységi köreit ismertettem. Akik Pálócziról még többet szeretnének megtudni, számukra könyveket ajánlottam, a róla szóló legújabb köteteinket külön megemlítettem, majd szóltam a tárlókban lévõ kiállítási anyagunkról. Bevontuk a hallgatóságot egy
Pálóczi Horváth Ádámmal kapcsolatos tudáspróba
és egy rejtvény megfejtésébe. Felidéztem azt is,
hogy mikor történt a volt iskola közösségi házzá való átépítése és a kibõvített, megújult épület ünnepélyes átadása: 2000. október 23. - ugyanezen nap
óta viseli az intézmény Pálóczi Horváth Ádám nevét. Morvayné Török Csillának köszönhetõen vetítésben is részesülhettünk. Megnéztük azokat a
fényképeket, amelyeket Pálóczi szülõhelyén, Köm-
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lõdön 10 évvel ezelõtt, személy szerint õ és férje
Morvay Zsolt készített.
. Ott 2010 májusában Pálóczi Horváth Ádám születésének 250. évfordulóját köszöntötték. Jó volt erre a neves napra most is visszagondolni, hiszen az
idén - május 11. hamarosan elközeleg - e neves személyiség születésének 260. évfordulójára emlékezhetünk.
Mivel Pálóczi Horváth Ádámnak ebben az évben
kettõs évfordulója is van, már most felkeltettem a
jelenlévõk érdeklõdését egy Szántód történetének,
élénk kulturális életének ismét egy igen jelentõs leendõ eseménye iránt. Önökkel is ezúton tisztelettel
tudatom, hogy a fõszervezõ, Dr. Csörsz-Rumen

Szántódi Hírlevél

István és a MTA munkatársai községünket választották egy több napos - április 27-étõl 29-éig tartandó - nemzetközi szintû Pálóczi konferencia
helyszínéül.
Az est végén a résztvevõk jutalmat - egy SZántódi
Kötõdésû Írók Találkozója feliratú golyóstollat kaptak, hogy körükben is ezt a rendezvényünket is
tovább népszerûsítsük. Az idei - immár lX. SZKÍT
alkalmat - július 04-ére, az elsõ szombatra tervezzük.
A fent említett mindkét rendezvény részletes programjait idõben közzétesszük, és azokra minden
kedves érdeklõdõt szeretettel várunk.
Búcsúzunk
Szomorúan tudatom mindazokkal, akik ismerték
Dr. Vértes Lászlót, hogy a doktor úr 74 éves korában
Budapesten, 2020. január 21-én elhunyt, búcsúztatása január 31-én történt.
Bizonyára többen emlékeznek Dr. Vértes Lászlóra,
akinek az írása a községtörténeti kötetünkben olvasható, részt is vett a Szántód címû könyvünk bemutatóján. Tagja volt a Somogy Megyei Honismereti Egyesületnek. A Mûvészetterápiás Egyesület
elnökeként nálunk szervezte meg az egyesület
egyik nagyszabású kiállítással és kulturális programmal egybekötött rendezvényét.
Zeneterapeutaként is elismert volt.
Kiemelkedõ szaktudásával a gyógyítás terén sokat
elkövetett az emberekért, oktatta és vizsgáztatta a
leendõ orvosokat. Szakcikkeinek, írásainak és kiadványainak a számosságát hirtelen bizonyára nehéz
volna megállapítani.
Nagyon kötõdött a Balatonhoz, nyaranta szívesen
tartózkodott a balatonszárszói nyaralójában. Környékünkön is több elõadást tartott, igen sok baráti
kapcsolatot ápolt, és Szántódra is mindig nagy szeretettel jött.
E rendkívül magas végzettségû ember, aki orvos
íróként is igen sokat tett a magyar kultúráért, sajnos épp a Magyar Kultúra Napja elõtt vett tõlünk
végsõ búcsút.
Õrizzük tisztelettel Dr. Vértes László emlékét!
*
Könyvbemutatóm volt Zamárdiban

Csörsz Rumen István
irodalomtörténész, zenész
A Musica Historica együttes mûvészeti vezetõje

Szeretném, ha kedves szántódi olvasóim is értesülhetnének arról, hogy 2020. január 18-án a zamárdi
közösségi házban a Léleksimogató címû kötetem
került bemutatásra. Kérem, engedjék meg nekem,
hogy a szíves meghívásért, a bemutatkozási lehetõségemért e helyen és írásban is kifejezhessem hálás
köszönetemet a Berkenye kör vezetõjének, Szakáli
Annának és az irodalmi csoport minden kedves
tagjának. Külön köszönetem kolléganõm, Balogh
Józsefné számára a szíves közremûködéséért és
azoknak a kedves szántódi olvasóimnak, akik ezen
az alkalmon jelenlétükkel megtiszteltek.
Maurer Teodóra könyvtáros

Szántódi Hírleveél
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ISKOLAI HÍREK

EMLÉKEZZÜNK
„Az édesanyák nem halnak meg, csak fáradt szívük megpihen.”
Maurer Istvánné /Pintér Mária/
(Kára, 1936.04.08. - Szántód, 2019.11.25.)
Kedves Szüleim 1968-ban vettek telket Szántódon. Még azon a nyáron el is kezdték a családi
házunk - Iskola utca 7/b - építését, és õk 1969.
február 25-én költöztek be az új otthonunkba.
Édesanyám elõször sok éven át Balatonföldváron
az MSZMP üdülõben, aztán nyaranta Szántódon
a Postástáborban, késõbb Édesapámmal együtt
Siófokon a Kertészeti és Parképítõ Vállalatnál,
majd a balatonföldvári Neptun Szállónál dolgozott.
Bár nyugdíjba menetele után visszavonultan élt,
mégis figyelemmel követte a község életének alakulását, és mindig örömmel nyugtázta annak fejlõdését, szépülését.
Anyu egészségi állapota - szinte Édesapám 22
évvel ezelõtt történt halála óta - sajnos egyre
gyengült. Igen hálás volt, hogy az önállóvá vált
Szántód mindenkori vezetõségétõl - amikor arra
rászorult, mindhárom falugondnokunktól - minden esetben kellõ és szíves segítséget kapott. Számára megnyugtató volt, hogy az õ nehéz helyzetében mellettem egy igen lelkes, megbízható szociális gondozója is volt.
Tisztelettel megköszönöm mindazon kedves személyek szíves segítségét, akik az utóbbi két évtizedben Édesanyám számára valamilyen formában jót tettek és az õ betegsége folyamán számomra is segítséget nyújtottak.
Írásban is megköszönöm a szántódiak együttérzését és mindazoknak a fáradozását, akik õt Kárában, 2019. december 12-én az utolsó útjára elkísérték.
Édesanyám a Szántódon megélt 50 éve után a szíve mélyén mégis haza vágyott...
Nyugodjon békében!
Maurer Teodóra
Mariska néni, amíg egészsége engedte, rendszeresen gondozta és virágot vitt a Szántódi Kereszthez.
A szerkesztõ

A Balatonföldvári Széchényi Imre Általános Iskola, Kazinczy Ferencrõl elnevezett
- Szép Magyar Beszéd - iskolai fordulóját 2020. január 22-én rendezték meg.
A versenyen elsõ helyezést ért el az ötödik
osztályos Ricza András.
Gratulálunk Andris!
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A DIÁKOLIMPIA LEGEREDMÉNYESEBB TESTNEVELÕJE SOMOGYBAN - GALÓ TIBOR
A 2018/2019. tanévi Diákolimpia® országos döntõin
elért kimagasló eredményeikért vehettek át díjakat
pedagógusok, iskolák és rendezõ szervezetek képviselõi a Magyar Diáksport Szövetség által rendezett ünnepségen a Magyar Tudományos Akadémián január
22-én. A díjátadó díszvendége a 99 éves, ötszörös
olimpiai bajnok tornász Keleti Ágnes volt.
A legeredményesebb megyei, illetve budapesti testnevelõ díját azok a pedagógusok vehették át, akik tanítványaikkal a legeredményesebbek voltak az országos

döntõkön. Minden megyébõl és a fõvárosból is egyegy pedagógus kapott jutalmat. A 2018/2019. tanévi
Diákolimpia® legeredményesebb testnevelõje Somogy megyében: Galó Tibor, aki a Zamárdi Fekete
István Általános Iskola tanára.
A Magyar Diáksport Szövetség elnöke, Balogh Gábor
illetve Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke gratulált a díjazottaknak.
Gratulálunk!

Szántódi Hírlevél

18. oldal

2020. február

HÁZASSÁG HETE – 2020. február 9–16.
Tanítani kellene a házasságot!
A Házasság hete 1996-ban kezdõdött Angliában,
és mára egy globális mozgalommá nõtte ki magát,
amelyhez hazánk is csatlakozott 2008-ban. Kevesen
ismerik azt, hogy ennek az eredete Valentin naphoz
kötõdik. Rómában a hite miatt bebörtönzött Valentin
nevû keresztény férfi a kedvesének írt levelét így írta
alá: „a te Valentinod”. A szerelmesek valójában egy
keresztény mártírt ünnepelnek február 14-én.
Több szaktekintély szilárd meggyõzõdése, hogy
fontos lenne a házasságtan bevezetése. Ahogy minden szakmához képesítés szükséges, ugyanúgy a sikeres házassághoz és a boldog családi élethez is már
fiatal korban ismereteket kellene szerezni. A világ általában sötétben tapogatózik ezen a téren, viszont a
Bibliának igenis sok mondanivalója van a párválasztás – házasság – problémakezelés – válás – újraházasodás területével kapcsolatban! Ezek tanításában a
gyülekezeteknek kellene elöl járniuk. Vannak olyan felekezetek, ahol félévente tartanak házasságról szóló
tanításokat, míg másutt teljesen figyelmen kívül hagyják ezt az alapvetõ témát. Így az emberek többsége
tanácstalanul áll a felmerülõ problémák kelepcéjében.
Jelenleg semmilyen képzéshez sincs kötve a házasság, családi élet. Ezen idõszerû lenne változtatni!
Erre kiváló alkalom a Házasság hete országos rendez-

vénysorozat, amelybe évente számos felekezet és civil szervezet bekapcsolódik. A ságvári székhelyû és
szántódi telephelyû Békevár Egyesület 2011. óta
rendszeresen csatlakozik a Házasság hete programsorozathoz. Szolgálataink alapját képezi a három kötetes Békevár – Családi fészek és mentsvár kiadványunk, amely már díjmentesen letölthetõ és hangoskönyv formában is elérhetõ. Fontos információk tölthetõk le a Frigyklinika weboldalunkról is. Az önkéntes
szolgálatunk az idei évben Marcaliba, Szántódra,
Ságvárra, Kaposújlakra és egy büntetés-végrehajtási
intézetbe hirdetett meg programokat. Sorsformáló a
házaspárképzés a következõ összefüggés miatt: amilyen a házasság, olyan a gyülekezet színvonala; és
amilyen a gyülekezet, olyanná válik a társadalom nívója. Ebbõl következik, hogy az egészséges társadalom csak az egység erejét hordozó családokra tud
épülni!
Lapzárta után: Ugyan kicsi volt a részvétel, de annál nagyobb volt az aktivitás! A téma a felemás igáról
szólt. Ezt követõen a jelenlevõk nyitottságának és fogadókészségének köszönhetõen kialakult párbeszéd
során számos kérdésre kaptak választ. Aki most errõl
lemaradt, bepótolhatja az internetrõl:www.frigyklinika.hu Hazai tanítások
Bor Ferenc elnök, Békevár Egyesület
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AMI AZ ELÕZÕ SZÁMBÓL KIMARADT
Kedves Olvasók!
A decemberi lapzárta után kaptam egy kedves írást, amit úgy gondolom- az ünnepek elmúltával is szívesen elolvasnak.
Az alkotó, humorral elevenít fel egy emlékezetes karácsony
estét, palóc hagyományokat, a nyelvjárásnak megfelelõ kifejezéseket használva, és a csattanó sem marad el.
A szerzõ - Csehné dr. Varga Erzsébet - 2002-2006 tagja volt
a Szántód Község Önkormányzata Képviselõ - testületének.
A szerkesztõ
A babonák márpedig beteljesülnek
Egy kicsiny határ menti falucskában születtem a palócok
földjén. Igaz történetem 1975 karácsonyán esett meg velem.
Az elõzményekhez annyit, hogy élt nálunk egy babona,
mondhatjuk hagyománynak is, amelynek lényege, hogy karácsony szent este a vacsoránál az eladó sorban lévõ jánynak le kellett kapnia a családfõ villájáról az elsõ falat mákos gubát, ezzel kiszaladni az utcára, és amilyen nevû férfival találkozik olyan nevû lesz a férje.
A történetnek már voltak elõzményei a családban. Anyai
nagymamámmal kezdõdött, aki a mákos gubával a kezében
Donko (Donkó) Anti bácsival találkozott. Az én drága jó
nagyapókámat Péter Antalnak hívták. Édesanyám szintén
megcsinálta, õ pedig Kóker (Telek) Lajos bácsival találkozott (méltatlankodott is magában, mert nem ismert egy legénysorban lévõ Lajost sem a környéken), de hát az én édesapám Varga Lajos lett.
Gondoltam nekem is megér egy próbálkozást, hiszen már
19 éves vagyok, és 20 fölött a faluban már „vénjánynak”
számított az ember leánya. Csak hát tartottam is tõle, mert
amikor a nõvérem is megpróbálkozott vele, édesapám elkapta a kezét és kapott egy nagy pofont „hagyja abba ezt a
buta babonát kíséretében”). Szegény nõvérem kétszer ment
férjhez, de mindkétszer el is vált. Hát, így aztán nagy volt
bennem a félsz, de még nagyobb a kíváncsiságom. Nincs
mese, hozzá kellett látnom a kivitelezéshez, elõ kellett készítenem a terepet, nehogy csúfságra a nõvérem sorsára
jussak.
A ház már ragyogott, a Jézuska meghozta a karácsonyfát,
frissen sült kalács illata terjengett a levegõben. Készült a
karácsonyi vacsora, ami minden alkalommal és minden
háznál ugyanaz volt: zöldséges rántott bab, hús nélkül és
mákos guba. A már megfõtt sonkához, kocsonyához, töltött
káposztához és egyéb finomságokhoz csak az éjféli mise
után lehetett hozzányúlni. A karácsonyi asztalt én terítettem meg, így aztán az ülésrendet is én határoztam meg. Az
asztalfõre az apai nagymamámat, öregmamát helyeztem, az
asztal belsõ felén velem szemben ült édesapám, mellette
édesanyám. Én tehát az ajtó elõtt ültem édesapámmal
szemben, mellettem a nõvérem 4 éves kislánya, Timike.
Lapítottam, hogy semmit se vegyenek észre az izgatottságomból. Nagymamám felvágta az almát, annyi felé ahányan
voltunk, és így tett a dióval, fokhagymával is, majd bekanalaztuk a babot, jött a mákos guba. Meglehetõsen éhesek
voltunk, mivel mint említettem tartottuk a böjtöt.
Édesapám, ahogy szájához emelte a gubát én már le is
kaptam a villájáról, és szélsebesen kiperdültem az ajtón.
Még a lélegzete is elállt, nemhogy „szónyi tudott vóna jutnyi”. Na, gondoltam, a nehezén már túl vagyok, de ez nem
így vót.

Nagy sietségembe egy szál melegítõben és egy nyitott papucsban fejvesztve értem ki az utcára. Fehér karácsonyunk
volt, vastag hótakaró borított mindent. Csikorgott a hó a
talpam alatt, csakúgy sütött, majd megveszett az Isten hidege. Szétnéztem jobbra is balra is, de egy teremtett lelket
nem láttam sehol. Elindultam a Szõlõhegy felé, erre volt
kevesebb ház, gondoltam minél kevesebben szerezzenek
tudomást arról, hogy miben postorkodom, de hát egy fia
ember nem sok, annyival se tanákoztam erre felé se. Vissza
a kapunkba, menek a másik irányba, a falu felé, de erre se
gyött nemhogy ember, de még asszony se. Restelkedve viszszakúronkodtam újra a kapunkhoz, lábamat váltogatva toporogtam egy cseppet, vártam hátha valami férfiember kidugja az orrát, de még a láthatáron se vót senki. Morgolódtam magamba: ugyan ki lenne az a bolond, aki ebbe a farkasordító hidegbe kiteszi a lábát a házbó.
No, nincs mese, én má vénjány maradok.
Ácsorogtam még egy darabig, és mielõtt a lábam lefagyott
vóna feltûnt az úton a téglagyár felõl a határõr katona a járõrkutyával. Nagy kõ esett le a lelkemrõl, meg vagyok mentve! Minden katonát ismertünk név szerint, hiszen a falu életének a részesei voltak, de a legtöbbet csak a vezetéknevén
szólítottuk. Gyorsan kiszaladtam a járdáról az útra, hogy
szóba elegyedjek vele. Tudtam, hogy Kistótnak híjják õt, de
hogy mi vót a keresztnevi, no arról dunsztom se vót.
Fohászkodtam magamban: drága Jézusom most segíts
meg, tudnom kell a keresztnevit, különben nem menek férhe!
De hogyan szeggyem ki belõle anélkül, hogy megtudná a
szándékomot? Semmiképpen nem akartam elárulni neki, de
a nevét tudnom kellett. Má nem is emlékszem milyen körmönfont módon, de kihúztam belõle, hogy Ferencnek
híjják. Szegény feje tán a mai napig se tudja mi vót a faggatódzásom igazi oka.
Nagy boldogan visszasunnyogtam a jó meleg konyhába,
ahol édesanyám a karácsonyi vacsora maradékait tüntette
el. A többiek már a cserépkályha mellett a szobában nézték
a televíziót. Kérdezte, hogy tanákoztam-e valakivel, de én
– nagybõszen hallgatva – csak somolyogtam az orrom alatt.
Fétem, ha kifrecsogom nem teljesedik be, amit én má kitudtam.
Na, képzeljétek el a rákövetkezõ évben férjhez is mentem!
No, nem tanájátok ki hogyan is híjják az uramot immár
szeptemberben mút 43. esztendeje, de én elárulom nektek:
Cseh Ferenc a becsületes nevi!
No, a Jó Isten megáldjon minden jó szándékú embert ezen
a világon.
Áldott karácsonyi ünnepeket kíván még a jánykori nevin:
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