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Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
18/2016.(II.23.) Kt.határozata

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2016.feb-
ruár 23 -i  képviselõ-testületi ülés napirendi pontját  az alábbi-
ak  szerint határozza meg:

1.  A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl, polgármesteri tevékenységrõl.  
2. Az  Önkormányzat  2016.évi költségvetésének jóváhagyása.
3. Palóczi Horváth Ádám Közösségi Ház 2016.évi munkaterve
és 2015.évi munkájáról beszámoló.
4. Falugondnok 2015.évi munkájáról be-
számolója.
5.  A községgazdálkodás 2015.évi munká-
járól beszámoló.
6. Beszámoló a település közbiztonságának
helyzetérõl.
7. Civil szervezetek  beszámolója 2015.évi
önkormányzati támogatás elszámolásáról.
8. Civil szervezetek  támogatására pályá-
zati felhívás jóváhagyása.
9. DDRFÜ Nonprofit Kft-vel kötendõ
együttmûködési megállapodásról.
10.  Zárt ülés. 
Felelõs: Vizvári Attila  polgármester
Határidõ: azonnal

Szántód Község Önkormányzat Képvi-
selõ-testületének

19/2016.(II.23.) Kt.határozata

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-
testülete   a szántódi lakóhellyel rendelkezõ,
házi segítségnyújtást igénybe vevõ ellátottak
által fizetendõ 2016.évi  térítési díj  összegét
átvállalja a 2016.évi költségvetésben meg-
határozott  egyéb pénzbeli  és szociális  ellá-
tások  kormányzati funkció terhére.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint

Szántód Község Önkormányzata Képvi-
selõ-testületének

20/2016.(II.23.) Kt.határozata

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-
testülete az önkormányzat 2016.évi költség-
vetésében  polgármester cafeteria keretét évi
bruttó 200.000,- Ft-ban állapítja meg.
Felelõs: Dr.Kiss Pál címzetes fõjegyzõ
Határidõ: értelem szerint

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
21/2016.(II.23.) Kt.határozata

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Magyaror-
szág gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a
továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak
szerinti saját bevételeinek és a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettségei-
nek a költségvetési évet követõ három évre várható összegét az
alábbiak szerint állapítja meg:
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
A képviselõ-testület 2016.február -március   hónapokban hozott határozatairól tájékoztatás

Felelõs: Vízvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint
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Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
22/2016.(II.23.) Kt.határozata

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Palóczi
Horváth Ádám Közösségi Ház 2015.évi beszámolóját és a
2016.évi munkatervét elfogadja.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
23/2016.(II.23.) Kt.határozata

Szántód  Község Önkormányzat Képviselõ-testülete  Mucza Mi-
lán falugondnoknak  a falugondnoki szolgáltatás � 2015.évi te-
vékenységérõl szóló  beszámolóját elfogadja.
Felelõs: Vizvári Attila  polgármester
Határidõ: 15 napon belül a határozat továbbítására

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
24/2016.(II.23.) Kt.határozata

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete  Vajtai
László községgazdálkodási csoportvezetõnek a  községgazdál-
kodás 2015.évi munkájáról  szóló beszámolóját elfogadja.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ:értelem szerint

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
25/2016.(II.23.) Kt.határozata

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete  a Siófoki
Rendõrkapitányság Balatonföldvári Rendõrörsének Szántód
község közrend, közbiztonsági helyzetérõl szóló  beszámolóját
elfogadja. 
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ:értelem szerint

Szántód  Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 
26/2016.(II.23.) Kt. határozata

Szántód  Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 
a.) a Szent Kristóf Egyesület,
b.) a Békevár Egyesület, 
c.) Rákóczi Szövetség és a
d.) Szántódi Polgárõr Egyesület

2015.évi támogatások felhasználásáról szóló írásbeli szakmai
és pénzügyi beszámolóit elfogadja. 
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ:15 napon belül

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
27/2016.(II.23.) Kt.határozata

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
a.) a 2016.évi költségvetésben meghatározott támogatá-

si keret terhére a  civil szervezetek támogatására pá-
lyázatot ír ki. 

b.) a jegyzõkönyvhöz csatolt pályázati kiírást és adatla-
pot jóváhagyja.

c.) megbízza az Ügyrendi Bizottságot, hogy 2016.április
30.napjáig a képviselõ-testület  felé a pályázatok  tá-
mogatására  javaslatot tegyen. 

Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: 2016.február 29.

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
28/2016.(II.23.) Kt.határozata

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a  DDRFÜ
Nonprofit Kft-vel  kötendõ a jegyzõkönyvhöz mellékelt  együtt-
mûködési megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a polgár-
mestert a megállapodás aláírására.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
34/2016.(III.17.) Kt.határozata

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2016.már-
cius 17 -i  képviselõ-testületi ülés napirendi pontját  az alábbi-
ak  szerint határozza meg:
1./ A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl, polgármesteri tevékenységrõl.  
2./      A 2016.évi költségvetésben szereplõ  fejlesztésekre benyúj-
tott  árajánlatok elbírálása.
3./  A 2016.évi költségvetésben szereplõ fejlesztések mûszaki el-
lenõrzésére  benyújtott árajánlatok elbírálása.
4./ Kossuth L., Õsz és a Telep utcák felújításával kapcsolatos
közbeszerzési eljárás lefolytatására benyújtott árajánlatok elbí-
rálása.
5./ Szántód Község hatályos településrendezési  eszközeinek
2.számú módosítása � véleményezési eljárási  szakasz lezárása.
6./ Önkormányzati tulajdonú  víziközmû értékelés.
6./ Zárt ülés.
Felelõs: Vizvári Attila  polgármester
Határidõ: azonnal

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
35/2016.(III.17.) Kt.határozata

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a  Szántód,
Jókai utca északi oldali járda felújítására  érkezett  ajánlatok
közül a  Térkõ és Kert Kft. ( 8623 Balatonföldvár, Hegyalja
u.13.)  bruttó 18.322.557,- Ft-os ajánlatát fogadja el. 
A képviselõ-testület a  költségvetésbe tervezett fedezet  feletti ösz-
szeget a felhalmozási tartalék terhére biztosítja. A képviselõ-tes-
tület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerzõdés
megkötésére.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
36/2016.(III.17.) Kt.határozata

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a  Szántód,
Rév, Csobán és Nád utcák felújítására  érkezett  ajánlatok kö-
zül a  Balaton-út Kft. ( 8630 Balatonboglár, Klapka u.272/64
hrsz.)  bruttó 12.395.975,- Ft-os ajánlatát fogadja el. A képvi-
selõ-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerzõ-
dés megkötésére.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
37/2016.(III.17.) Kt.határozata

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a  Közösségi
Ház nyílászáró cseréjére érkezett  ajánlatok közül a  Balatoni
Széplak Bt. ( 8622 Szántód, Móricz Zs.u.97 .) bruttó
1.211.762,- Ft-os ajánlatát fogadja el. A képviselõ-testület fel-
hatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerzõdés megkötésére.
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Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
38/2016.(III.17.) Kt.határozata

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a  rendez-
vénysátor beszerzésre érkezett  ajánlatok közül a  Marco Cover
M-Ponyvastúdió Bt.  (8600 Siófok, Bajcsy Zs.u. 212.) bruttó
4.450.000,- Ft-os ajánlatát fogadja el. A képviselõ-testület a
költségvetésbe tervezett fedezet  feletti összeget a felhalmozási
tartalék terhére biztosítja. A képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert a vállalkozói szerzõdés megkötésére.
Felelõs: Vizvári Attila
Határidõ: értelem szerint

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
39/2016.(III.17.) Kt.határozata

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a  hangosí-
tás beszerzésre érkezett  ajánlatok közül a  Westsite Kft. (8623
Balatonföldvár, Kõröshegyi u.10.) bruttó  451.280,- Ft-os aján-
latát fogadja el. A képviselõ-testület az összeget a felhalmozási
tartalék terhére biztosítja. A képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert a vállalkozói szerzõdés megkötésére.
Felelõs: Vizvári Attila
Határidõ: értelem szerint

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
40/2016.(III.17.) Kt.határozata

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Endrõdi
utca végén stégbejáró  készítésére érkezett  ajánlatok közül a
Tóth Ferenc (8621 Zamárdi, Petõfi S.u.32.)  bruttó
1.125.261,- Ft-os ajánlatát fogadja el. A képviselõ-testület az
összeget a felhalmozási tartalék terhére biztosítja. A képviselõ-
testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerzõdés
megkötésére.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
41/2016.(III.17.) Kt.határozata

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Õsz és
Platánsor utca között korlát készítésére érkezett  ajánlatok kö-
zül a  Tóth Ferenc (8621 Zamárdi, Petõfi S.u.32.)  bruttó
232.642,- Ft-os ajánlatát fogadja el. A képviselõ-testület felha-
talmazza a polgármestert a vállalkozói szerzõdés megkötésére.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
42/2016.(III.17.) Kt.határozata

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Szántód-
pusztai temetõ kereszt készítésére érkezett  ajánlatok  ügyében a
döntést elnapolja azzal, hogy  a polgármester  gránitra is sze-
rezzen be ajánlatokat.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
43/2016.(III.17.) Kt.határozata

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Hajnal ut-
ca mederkotrására érkezett  ajánlatok közül a  Béta-Q Kft.
(2457 Adony, Dózsa   Gy.u.5.)   bruttó  1.587.500,- Ft-os aján-
latát fogadja el. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármes-
tert a vállalkozói szerzõdés megkötésére.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
44/2016.(III.17.) Kt.határozata

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Szántód,
Jókai utca északi oldali   járda felújítási munkálatokra érkezett
mûszaki ellenõri árajánlatok közül  Incze Domokos bruttó
279.400,- Ft-os ajánlatát fogadja el. A képviselõ-testület az ösz-
szeget a költségvetési tartalék terhére biztosítja A képviselõ-tes-
tület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerzõdés
megkötésére.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
45/2016.(III.17.) Kt.határozata

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Szántód,
Rév, Csobán és Nád utcák felújítási munkálataira érkezett mû-
szaki ellenõri árajánlatok közül  RAMIÉP Kft. (8623 Balaton-
földvár, Vak Bottyán u.395/1.) bruttó 165.100,- Ft-os ajánlatát
fogadja el. A képviselõ-testület az összeget a költségvetési tarta-
lék terhére biztosítja A képviselõ-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a vállalkozói szerzõdés megkötésére.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
46/2016.(III.17.) Kt.határozata

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Kossuth
L., Õsz és Telep utcák felújításával kapcsolatos  közbeszerzési
eljárás lefolytatására, a közbeszerzési szabályzat és terv elkészí-
tésére érkezett árajánlatok közül a   Magyar Közbeszerzési  és
Elektronikus Beszerzési  Zrt. (7400 Kaposvár, Somssich P. u.
17.) 350.000,- Ft+ÁFA  ajánlatát fogadja el. A képviselõ-testü-
let az összeget a költségvetési tartalék terhére biztosítja. A kép-
viselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szer-
zõdés megkötésére.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
47/2016.(III.17.) Kt.határozata

Szántód Község Képviselõ-testülete lefolytatta településrendezé-
si eszközei 2. számú módosításának egyeztetését, és az alábbia-
kat állapítja meg:
1. Az elõzetes tájékoztatási szakaszban, a környezetvédelemért

felelõs szervek beérkezett válaszai alapján a tervezett módo-
sítások a környezetre jelentõs hatást nem gyakorolnak, ezért
környezeti vizsgálatot nem szükséges lefolytatni. 
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2. Szántód Község településrendezési eszközei 2. számú módo-
sításának államigazgatási egyeztetési eljárása, továbbá a
partnerségi egyeztetése Szántód Község Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete 130/2014. (IX.26.) Kt. számú határozatában
foglaltaknak megfelelõen lezajlott. A képviselõ-testület az ál-
lamigazgatási szervek és a partnerek által adott véleménye-
ket megismerte, azokat az összefoglalóban leírtak szerint fo-
gadja el.

3. Megállapítja, hogy a véleményezõ államigazgatási szervek
kizáró észrevételt nem tettek, a beérkezett észrevételeket, ja-
vaslatokat elfogadja, és a végsõ szakmai véleményezési do-
kumentációban figyelembe veszi.

4. A két kifogást emelõ - Vértesi Attila és Csernainé Laschober
Zsuzsanna Judit - ingatlantulajdonos-eseti partner vélemé-
nye, észrevétele jogszabállyal nem megalapozott, ezért azt az
önkormányzat tudomásul veszi, azonban a Márton F. utca
tervezett útvonalvezetését változatlanul fenntartja, mely a
�közérdeknek leginkább megfelelõ� nyomvonalon tervezett. 

5. Fentiek alapján lezártnak tekinti a településrendezési eszkö-
zök 2. számú módosításának egyeztetését, és felhatalmazza
az ARKER STÚDIÓ Kft.-t a végsõ szakmai véleményezési
dokumentáció elkészítésére.

6. A döntés közzététele a mai napon tartott nyilvános képvise-
lõ-testületi ülésen, továbbá a település honlapján történõ
megjelentetéssel történik.

Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ:értelem szerint

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
48/2016.(III.17.) Kt.határozata

Szántód Község Önkormányzatának  Képviselõ-testülete a tu-
lajdonában lévõ víziközmûvekre vonatkozó, a Dunántúli Regi-
onális Vízmû Zrt. által elkészített vagyonértékelést, továbbá az
abban szereplõ vagyonleltárt elfogadja. 
Szántód Község Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplõ
adatokat a víziközmûvek értékelésének szabályairól és a vízi-
közmû-szolgáltatók által közérdekbõl közzéteendõ adatokról
szóló 24/2003. (V.29.) NFM. rendelet 2. § (2) bekezdése értel-
mében saját nyilvántartásain 2016. január 1-i fordulónappal
átvezeti. A vagyonértékelés szerinti vagyonérték nettó
118.571.201.- Ft.  
Az Önkormányzat tulajdonában lévõ víziközmû vagyon értéke
2015. június 30-i fordulónappal elkészített vagonértékeléssel
került megállapításra a vagyonértékelésben rögzítettek szerint,
amely vagyon elemeinek új bekerülési értékeként történõ megje-
lenítése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásában 2016.
január 1-jével valósul meg oly módon, hogy a 2015. június 30-
i fordulónappal megállapított vagyonérték a 2015. július 1. �
december 31.  között aktivált beruházásokkal, illetve egyéb vál-
tozásokkal módosításra kerülnek. A 2016. január 1-jei bruttó
bekerülési érték az avulással korrigált újraelõállítási érték
alapján került megállapításra. 
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: 2016.március 31.

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
53/2016.(III.23.) Kt.határozata

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2016.már-
cius 23 -i rendkívüli képviselõ-testületi ülés napirendi pontjait
az alábbiak  szerint határozza meg:
1./ Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének  ön-
kormányzati rendelete  Szántód Község településképi  védelmé-
rõl és szerzõdés Települési Fõépítész alkalmazásáról.
2./ NHSZ Zöldfok Kft.vételi ajánlata.
3./  �Szántód a mûvészetekben� címû könyv megjelentetésérõl.
Felelõs: Vizvári Attila  polgármester
Határidõ: azonnal

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
54/2016.(III.23.) Kt.határozata

Szántód Község Képviselõ-testülete elfogadja ifj. Lõrincz Ferenc
okl. építészmérnök, vezetõ tervezõ települési fõépítészi teendõk
ellátására benyújtott, 45.000,- Ft / hó - azaz negyvenötvenezer
forint bruttó / hó díjazást tartalmazó szerzõdéstervezetét, és fel-
hatalmazza Vízvári Attila polgármestert, hogy a nevében eljár-
va, a megbízási szerzõdést 2016. évre a tervezõvel megkösse.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
55/2016.(III.23.) Kt.határozata

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete  hozzá-
járul ahhoz, hogy Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálko-
dási Önkormányzati Társulás névértéken értékesítse a  tulajdo-
nában álló  Siókom Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Non-
profit Kft.  üzletrészét Siófok Város Önkormányzata 8600 Sió-
fok Fõ tér 1. sz. részére.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: 2016.március 31.

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
56/2016.(III.23.) Kt.határozata

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a  �Szántód
a mûvészetekben� címû könyv  300 példányban, keménytáblás
ragasztókötött formájú kiadását támogatja figyelembe véve a
Central Press �99  Nyomdaipari és Kiadói KKt. árajánlatát.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint

A képviselõ-testület az alábbi rendeleteket alkotta:

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének

1 /2016.(II.29.) önkormányzati rendelete

Szántód Község Önkormányzatának 2016. évi költségveté-

sérõl 

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének

2 /2016.(III.23.) önkoprmányzati rendelete

Szántód Község teleülésképi védelmérõl

Kissné Bolha Andrea fõtanácsos
Szántód referens
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Tisztelt Szántódi Hírlevél Olvasók!

Tájékoztatnám Önöket a 2015-ös év  önkormányzati mun-
kájáról, az elvégzett felújításokról és a 2016-ban  tervezett
beruházásokról, felújításokról.

A képviselõ-testület 18 alkalommal ülésezett.  A testületi
ülések teljes anyaga folyamatosan mindenki számára elér-
hetõ a Szántódi Hírlevélben valamint a világhálón. 
Az elmúlt év zárszámadását ismerve megállapítható, hogy
Önkormányzatunk 2015. évi gazdálkodása kiegyensúlyo-
zott volt. Az elõzõ évi pénzmaradvány összege nem került
felhasználásra. A kiadások teljesítését a mûködési bevéte-
lek biztosították. Az idei évre is megfontolt a tartalékokat
nem felhasználó megvalósítható költségvetést állított össze
a képviselõ-testület. 

Áttérnék a 2015-ben elvégzett  munkák ismertetésére:

- A Szántódi úti járdaépítéssel együtt felújítottuk a 
csapadékvíz elvezetõ rendszert, a használhatatlan 
hidakat újakkal pótoltuk. 

- Újra aszfaltoztuk: a Tavasz, a Hajnal, a Hattyú, a 
Kossuth és a Vajda utcákat.

- A Kossuth és Vajda utca felújítását a vasútvonalat
átépítõ konzorcium finanszírozta. A vonatpótló   
autóbuszok által okozott kárt állították helyre.
Tájékoztatásuk alapján közel 30 millió Ft-ba került
a két utca aszfaltozása.

- Kistérségi projekt részeként elkészült a Szántód-
rév �Szántód-puszta közötti kerékpárút. A 
kerékpárút részeként teljesen átépült a Kazinczy 
utca valamint a kis utcák torkolata. A nyár óta 
használható kerékpárutat a Közlekedési Hatóság 
különbözõ jelentéktelen apró problémák miatt a 
mai napig nem helyezte forgalomba. A kivitelezõ a 
problémákat kijavította így hamarosan  hivata-
losan is forgalomba helyezik a kerékpárutat. 

- Kialakításra került a Közösségi Ház udvara. Több-
funkciós pavilont, új kerítéseket, szalonnasütõt
építettünk, kandelábereket, hulladékgyûjtõket va-
lamint 2 db dísz kutat telepítettünk. A közlekedõ
utakat gyönyörû díszburkolttal alakítottuk ki. A te-
rasz alatt két illemhelyet építettünk. A szépen ki-
alakított Közösségi Házunk már régen megérde-
melt volna egy ilyen rendezett és igényesen kialakí-
tott hátsó udvart.

- Kissé átépítésre került a Kossuth tér. Funkciójá-
ban megmaradt, de jobban használható lett. Több
tavalyi rendezvény is bizonyította az átépítés jogo-
sultságát. 

- A Kisfaludy utca végén kotrásra került az öböl, 160
m3 iszap és hordalék került elszállításra. Sajnos a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park nem engedélyezte
sõt megtiltotta a nagyobb mértékû kotrást. 

- Régi probléma volt a Lóczy és a Gyulai Jenõ utcán
felgyülemlett csapadékvíz. A Balaton 120 cm-es
szabályozási szintje és a Gyulai Jenõ utca burkola-
ta egy szinten van. Erõs északi szél esetén a Bala-
ton vize elöntötte az utcákat. Vízzáró gát került ki-
alakításra a parton az utcában felgyülemlett csapa-
dékvizet egy automata szivattyú emeli át a Bala-

tonba. 
- A Parti villasoron is probléma volt a csapadékvíz

elvezetése. Sajnos itt is az a probléma, mint a
Lóczy utcánál, hogy a  Balatonba gravitációval
nem vezethetõ be  a csapadékvíz. Kísérletképpen
szakemberek véleményét meghallgatva egy szik-
kasztó került kivitelezésre. Tapasztalataink szerint
a hirtelen nagy esõk kivételével betölti funkcióját.
A jövõben tervezett útfelújítással párhuzamosan
itt is egy átemelõt kell építeni. A Juhász Gyula ut-
cai strandon a Balatoni Vízügyi Igazgatóság hozzá-
járulása alapján a gyerekek nagy örömére kialakí-
tottunk egy lídós részt. A tavasz folyamán 50 m3
balatoni szürke homokkal bõvíteni fogjuk. A lídós
résznek köszönhetõen megoldódott az uszadék
egyszerû összegyûjtése, melyet dolgozóink minden
reggel elvégeztek. 

- Az elmúlt  tavasz folyamán lecseréltük  a 17 éves
nagyon elhasználódott állapotú Lublin kisteherau-
tót. Helyette egy fiatalabb sokkal jobban kihasz-
nálható és olcsóbb üzemeltetésû KIA kisteherau-
tót vásároltunk.

- Az õsz folyamán folytattuk a beteg fák kivágását,
melyeket alacsony növésû fákkal pótolunk. Fákat
ültettünk a Platánsor, a Földvári, a Gyulai Jenõ ut-
cában valamint a Rigó utcai strandon és a Közös-
ségi Ház udvarában.

- Pályázatot nyújtottunk be a falugondnoki busz cse-
réjére, a Telep az Õsz valamint a Kossuth utca dé-
li szakaszának felújítására. Sajnos pályázataink
nem nyertek.

- Szintén pályáztunk a Közösségi Ház déli homlok-
zatának mázolására, a kisterem festésére, a   régi
iskolaépület ablakinak cseréjére valamint a nagy-
terembe új székek vásárlására és a parketta lakko-
zására. 

563.000,- Ft támogatást sikerült elnyerni. 
- Sikeresen pályáztunk 27 m3 szociális tûzifa vásár-

lására, melyet a rászorulóknak kiszállítottunk. 
- A közterület-karbantartó csoport 6 fõ közmunkás-

sal egészült ki.
- A Rigó utcai strandon található illemhely takarítá-

sára valamint a strand felügyeletére egy dolgozót
bíztunk meg.

- Megfelelõen felkészültünk az idegenforgalmi sze-
zonra, vendégeinket egy szépen virágosított és
gondozott település fogadta. 

- A GAMESZ dolgozói folyamatosan rendben tar-
tották a közterületeinket lelkiismeretes munkát
végeztek az egész év folyamán.

- A kulturális rendezvényeink a korábbiakhoz ha-
sonlóan megrendezésre kerültek: 

- Szilveszteri és farsangi bált forralt borfõzõ ver-
senyt a gyerekeknek húsvéti és karácsonyi foglal-
kozásokat rendeztünk.

- A Szent Iván Éji rendezvényt a Rigó utcai stran-
don, a gyermeknapot az Erdészettéri játszótéren
tartottuk. 

- Könyvbemutatókat, egészségmegõrzõ elõadáso-
kat, Zumba oktatást szerveztünk. 

- Megemlékeztünk ünnepeinkrõl.
- Az átépített Kossuth téren rendeztük a Majálist, a
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Szent Kristóf napokat valamint több hétvégén ze-
nés programokat tartottunk.

- Kirándulást szerveztünk Veszprém, Herend és Sü-
meg útvonalra. 

- A helyi vöröskereszt szervezetet a véradások meg-
szervezésében     támogattuk.

- Peres ügye Önkormányzatunknak nincs. A Rigó
utcai strand büféjének üzemeltetõje a bírósági íté-
let elõtt kifizette sok éves tartózását, ezzel a per le-
zárult. 

- Egy nyaralótulajdonos feljelentette a Megyei Köz-
lekedési Hatóságnál Önkormányzatunkat. A felje-
lentés szerint 2011-ben engedély nélkül épült a Ri-
gó utcai strand parkolója. A feljelentés kivizsgálás-
ra került és valóban engedély nélkül épült a parko-
ló. A tervek a fennmaradási engedély valamint a
várható büntetés mértéke körülbelül 500.000,- Ft
lesz. 

Tisztelt Olvasóink!

A 2016-ra tervezett beruházásokról, felújításokról szeret-
ném tájékoztatni Önöket:

- Megkezdõdött a Jókai utca északi oldalán a járda
felújítása térburkolattal. A több helyen beszakadt
nem megfelelõ átmérõjû hidakat újakra cseréljük.
A csapadékvíz elvezetõ árok tisztításra kerül.

- Aszfaltréteggel felújításra kerül: az Õsz, a Telep, a
Kossuth utca déli szakasza valamint a Nád, a Cso-

bánc és a Rév utca.
- Gyalogátkelõhelyet létesítünk a Móricz Zs. utcá-

ban a Hattyú és a Hajnal utcáknál.
- Megkezdõdött a Szántód-pusztai temetõ felújítása.

A kerítést és a kapukat újra cseréljük, valamint tér-
burkolatú bejárót építünk. Az elhanyagolt sírokat
kitisztítjuk, az elkorhadt fejfákat újakra cseréljük,
a kiszáradt fákat hársfákkal pótoljuk. A nagymére-
tû kõkereszt sajnos nagyon rossz a szakemberek
szerint felújíthatatlan állapotban van. Helyette újat
készíttetünk. Úgy gondolom a Puszta néhai lakói
megérdemelnek egy méltó rendezett nyughelyet.
Terveink szerint az új keresztszentelésre Böjte Csa-
bát kérnénk fel a Kristóf napi szentmise alkalmá-
val. 

- Locsolókút furása a Közösségi Ház udvarában. 
- Kemence építése a Közösségi Ház teraszán. 
- Festés, mázolás, parketta lakkozás, kényelmes szé-

kek vásárlása a nagyterembe valamint a földszinti
50 éves  ablakok cseréje a Közösségi Házban.

- A korábbi években sajnos több nyári rendezvé-
nyünket elmosta az esõ. Terveink között szerepel
egy nagyméretû rendezvénysátor vásárlása. 

- Betlehem és további karácsonyi díszvilágítás vásár-
lása. 

- Bejáróstég telepítése az Endrõdi utca végén. 
- Korlát készítése a Platánsor és az Õsz utca között. 
- Padok kihelyezése a Szántódi úti járda mellé (Cse-

metekert u és Jókai u. között)
- Határdûlõi útjavítás.
- �Szántód a mûvészetekben� címû  könyv kiadása.
- Ingatlanvásárlása a Rigó utcai strand bõvítésére. 
- A stranddal szomszédos telket szeretné megvásá-

rolni Önkormányzatunk.  Egy reális eladási áraján-
latot várunk a telek tulajdonosától. 

- A kulturális rendezvényeink a tavalyihoz hasonló-
an megrendezésre kerülnek.  Az aktuális rendezvé-
nyekrõl folyamatosan tájékoztatjuk a Tisztelt la-
kosságot. 

- A könyvtár a megszokott idõben várja  a látogató-
kat.

- Az idei évi lomtalanítás május 17-én lesz. 

Tájékozatni szeretném a Tisztelt Olvasókat az Oázis üzlet-
házzal kapcsolatban.

Az ALDI üzletlánc képviselõi megkerestek és a követke-
zõkrõl tájékoztattak: 

- Egy befektetõ megvásárolta az üzletházat és az
ALDI-val egy hosszú távú bérleti szerzõdést kötöt-
tek. Az épület külsõ részét felújítják a belsõ teret
teljesen átépítik. Az üzletház 2/3 részében egy
egész évben nyitva tartó ALDI áruházat nyitnak
terveik szerint júliusban. Az 1/3 részének bérbe-
adásával kapcsolatban tárgyalásokat folytatnak.
Lehetségesnek tartják egy Roossman vagy egy lak-
berendezési áruház nyitását. Terveik szerint szere-
pel egy gyorsétterem nyitása is a parkolóban a jö-
võben.

- Üdvözöljük az új áruházak nyitását, melynek kö-
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szönhetõen Szántód egyik rendezetlen területe
megszépül és községünk iparûzési adóval gazdago-
dik. 

Röviden ezekrõl szerettem volna tájékoztatni a Tisztelt Ol-
vasóinkat.
A képviselõ-testület és a magam nevében minden kedves
olvasónak jó pihenést kívánunk a nyári szabadságok idejé-
re! 

Vizvári Attila
polgármester

LOMTALANÍTÁS!
2016. május 17. kedd
Csak ezen a napon!!!

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy háztartási
és veszélyes hulladék (akkumulátor, gumi,
pala, festék, stb.) kivételével az elszállítás-

ra szánt eszközöket az ingatlanuk elé

legkorábban

-az ünnepre való tekintettel-

az elszállítás elõtti napon:

május 16-án

szíveskedjenek a közterületre

kihelyezni.

Szántód Község Önkormányzata

A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI

ÁLARCKÉSZÍTÉS, FÁNKEVÕ VERSENY és TÉLÛZÕ BÁL

Farsangi álarcokat készítettünk a gyerekekkel február 26-án.
Az elkészített álarcok közül fel lehetett ajánlani max. 3 dara-
bot, amelyek - tavalyhoz hasonlóan - a másnap sorra kerülõ
télûzõ bálon árverésre kerültek. Minden árverésre felajánlott
álarc elkelt. Kár, hogy a bálon nem tudott mindenki részt ven-
ni, de a pár száz forintos zsebpénz - a gyerekek nagy örömére
- mindenkihez eljutott. 
Az árverésre álarcokat készített: 
Horváth Hanna Patrícia, Kiss Csenge, Kolozsi Laura, Koncsag
Misi, László Csenge, ifj. Mucza Milán, Németh Mara, Szabó
Koncsag  Anna, Szabó  Koncsag Júlia, Pohner Liza, Pohner
Richárd, Vizvári Tünde (aki a kapott összeg felét felajánlotta
a könyvtár részére), valamint Maurer Teodóra aki a könyvtár
nevében készített álarcokat. Blaha Péter nagylelkû felajánlásá-
nak köszönhetõen a szántódi könyvtár jelentõs számú kötettel
gazdagodhatott. 
Nem maradt el a fánkevõ verseny sem. Voltak résztvevõk és
voltak akik csak drukkoltak. Helyezési sorrendben a követke-
zõ gyerekek vettek részt a versenyen: 
Horváth Hanna Patrícia I., Szabó Koncsag Júlia II., Koncsag
Misi III., Szabó Koncsag Anna IV., László Csenge V.
A nagyobb gyerekek kategóriájában csak két gyerkõc vállalko-
zott a megmérettetésre:
Kolozsi Laura I. és Vizvári Tünde II.
Természetesen mindenki kapott egy kis ajándékot, de talán a
legnagyobb ajándék mindannyiunk számára a frissen sült fánk
volt, amelyet erre az alkalomra -de február 27-re is-  Muczáné
Rózsa Hajnalka készített. Köszönet érte!
Másnap február 27-én a The FreakEnd zenekar segítségével
próbáltuk ûzni a hideget, a telet. Zenéjükkel nagyon jó hangu-
latot keltettek, szinte állandó táncolásra késztették a résztve-
võket. Szünetet csak a felnõttek számára is meghirdetett fánk-
evõ verseny alatt tartottak, amelyet nagyon nagy nevetések kö-

zepette bonyolítottunk le.  
Helyezési sorrendben a következõ bátor résztvevõkkel rendez-
tük meg a versenyt:
Kónya László I., Szabó Koncsag Kristóf  II., Hollósi Dezsõ III.,
Elter Imre IV., Nagy Árpád V., Fülep László VI. és Örökös
Fánkevõ Gyõztesnek : Blaha Peti lett kihirdetve. 

NEMZETI ÜNNEP

Március 15-én, Nemzeti Ünnepünk alkalmából a közösségi
ház emeleti nagytermében köszöntöttük az ünneplõ közönsé-
get, kedves vendégeinket.
Vizvári Attila polgármester ünnepi beszéde után, a Szántódi
Magyarnótakör mûsorát hallgathattuk meg. 
Mivel az idén Széchenyi emlékévet ünnepel az ország - gróf
Széchenyi István születésének 225. évfordulóját -, felemleget-
tem a magyar politika egyik legkiemelkedõbb és legjelentõ-
sebb alakjának, a modern, új Magyarország egyik megteremtõ-
jének legfontosabb és maradandó vívmányait.
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Mivel a Balaton partján élünk érdemes megjegyeznünk, hogy
õ indította el a mozgalmat és gyûjtött részvényeseket a balato-
ni gõzhajózás beindítására. Az elsõ gõzhajó 1846. szeptember
21-én indult a Balatonon.
Ezzel kapcsolatban az általa papírra vetett gondolatokat a
Nyugdíjas Klub tagjai közül Kovács Béláné, Szabó Sándorné
és Borbély Gábor olvasták fel. Íme egy kis részlet belõle:
��a balatoni gõzhajózást közfigyelemre méltó tárgynak tar-
tom, melly, részemrül legalább, biztosan számíthat a legõszin-
tébb hozzájárulásra.
�A� Balatonon mostanság egyetlen egy meglehetõs hajó, de
csak egy tûrhetõ csónak sincs. Bámuljon-e az ember ezen vagy
nevessen, én nem tudom. Lebegjen csak egyszer rajta gõzös: és
a most ugyan kies de mintegy álomban szendergõ vidéket olly
vidor elevenséggel ruházza fel, miképp egy szebb jövendõnek
tavaszkorát fogják a legédesb sejtelmek közt élvezni a Balaton
körülti lakosok.
�Azon 40 lóerejû gõzösnek erõmüvei, mellyet már születése
elõtt �Kisfaludynak� keresztelénk, Londonban Penu urak gyá-
rában készülnek. A hajó teste pedig az ó-budai gyárban fog
munkába vétetni és alkalmasint Füreden bevégeztetni.
...A legnagyobb feltétele ez ügy sikerének is az, mit minden al-
kalommal és minden esetben elé szeretnék hozni, hogy legelõ-
szer is egymást tökéletesen megértsük, és aztán ide oda vonás
helyett, mi erõt fogyaszt sõt még keserûséget is szül, egy test-
s lélekkel mindnyájan egyet és egyenlõt akarjunk.�
Szinte már közmondásos a Kossuthtal történõ nézeteltérése és
vitája, ám ettõl még Kossuth a �legnagyobb magyarnak� ne-
vezte Széchenyit. 1848. márciusában azonban Széchenyi is igaz
meggyõzõdéssel támogatta korábbi politikai ellenfelét: Kos-
suthot! Örömmel fogadta a vértelen forradalom gyõzelmét, s
maga is részt vállalt a Batthyány kormány munkájában.
Népének szeretete, az emberi haladásba vetett hite, áldozat-
készsége, akaratereje, alkotó szenvedélye, szívós gyakorlati
munkássága a magyar történet nagyjai sorába emeli. Méltán
viseli a �A LEGNAGYOBB MAGYAR� nevet.
Ezután a balatonföldvári Gróf Széchenyi Imre Általános Isko-
la 7. évfolyamának mûsora következett. Felkészítõ tanáraik
Várszegi Balázs, Kovács Zsuzsa és Molnár Sándor voltak. Az
igazgató asszony: Kazsokiné Reinhardt Katalin is megtisztelte
rendezvényünket jelenlétével. Rendkívül szép és tartalmas
összeállítást mutattak be. Köszönet érte elsõsorban Várszegi
Balázsnak, aki gyönyörû néptánc motívumokat szõtt bele a
mûsorba, de köszönet a szereplõ tanulóknak is, akik odaadás-
sal és szépen oldották meg a rájuk bízott feladatot.
A fellépõ diákok voltak: Alekszovics Martin, Berkes Petra,
Horváth Zsófia, László Rebeka, Pál Gergõ, Pál Laura, Potó
Dorottya Vivien, Potó Marcel Máté, Várszegi Csanád néptán-
cosok, valamint:Holovics Lili, Horváth Ákos, Jávori Dominik,

Juhász Patrik, Kiss Zalán, Koseluk Bence Gábor, Kovács Pé-
ter, Kõvágó Botond Gyula, Potyi Panna, Simon Dorottya és
Szabó Kornél. Köszönjük a szép élményt!
Az ünnepi mûsor meghallgatása után mindannyian a Kossuth

parkba sétáltunk át, hogy Kossuth Lajos szobrát megkoszorúz-
va hajtsunk fejet az 1848-as márciusi hõsök emléke elõtt.
A szobor talapzatához Szántód Község nevében koszorút he-
lyezett el Vizvári Attila polgármester a képviselõ-testület tag-
jaival együtt, valamint a szántódi Nyugdíjas Klub nevében Zi-
lahi Sándorné és Zilahi Sándor.

HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ

Március 25-én, a tavaszi vakáció elsõ napján, tavaszi virágok
készítésére, tojásfestésre és tojáskarcolásra, hívtunk kicsit és
nagyot egyaránt.
Gyönyörû és egyszerûen elkészíthetõ tulipánokat és más virá-
gokat lehetett készíteni különbözõ színes textilanyagokból,
amelyek elkészítéséhez a Földvári Foltoskodók nyújtottak se-
gítséget.
A tojásfestést és karcolást Steinbacher Jánosné kézmûves ma-
gyarázata alapján végezték a gyerekek. De lehetett nyuszis tár-
sasjátékozni és Húsvéti Kvíz versenyen is részt venni. 
Akik vállalkoztak arra, hogy összekössék a szólásokat a jelen-
tésükkel, akik segítettek a nyuszinak labirintuson keresztül
megtalálni a répát, akik jól válaszoltak  a húsvéti szokásokról
összeállított Igaz-Hamis játékban, akik jól oldották meg a ke-
resztrejtvényt a megadott szöveg alapján, és akik a kvíz megol-
dása által talán egy kevéssel többet tudnak a húsvéti hagyomá-
nyokról, azok a következõk voltak: Kasziba Panni, Kiss Csen-
ge, Nagy Karolina, Németh Mara, Pohner Liza és Ricsi, Ricza
Anna, és Ricza András, Repkó Lili, Szabó Koncsag Júlia, Vár-
szegi Csenge.
Az ügyes kezû alkotókat a Húsvéti Nyuszi sok finom és színes
csoki tojással jutalmazta, amelyeket a gyerekek végre napsüté-
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ses idõben a közösségi ház udvarán kerestek meg. 

A GYERMEKKÖNYVEK NEMZETKÖZI NAPJA

Április 2-án szombaton a Meseírás és a Gyermekkönyvek
Nemzetközi Napja alkalmából, meseolvasásra, mesekártyák-
kal történõ játékra, csoki kóstolásra vártam az érdeklõdõket a
könyvtárban.
A három kötet közül sikerült kettõt beszereznem, amelyek
Magyarországot képviselik az IBBY Honour Listjén, azon a
nemzetközi gyerekkönyves listán, amelyre a nemzeti szekciók
javasolják kétévente a hazájukban figyelemre méltó gyerek-
könyveket. Szerzõi, illusztrátor és fordítói kategóriában lehe-
tett jelölni. Kollár Árpád, a Milyen madár címû könyv szerzõ-
jeként (ezt még nem sikerült beszerezni), Hanga Réka a Bibe-
dombi szörnyhatározó illusztrátoraként és Nádori Lídia a Tor-
zonborz, a rabló (írta: Otfried Preussler) fordítójaként kerülhe-
tett a nemzetközi válogatásba. Utóbbi két könyv megtalálható
a könyvtárban.(Itt kell megjegyeznem, hogy a Bibedombi
szörnyhatározó szövegén nagyon jókat nevettem.) 
A kis kiállítást az idén is elkészítettem, ahol az idei év jelmon-

data, plakátja és a
világ gyermekei
számára küldött
üzenet is olvasható,
ill. látható volt.
(Még megtekinthe-
tõ a könyvtár elõte-
rében, május 12-ig)
2016-ban a Nem-
zetközi Gyerek-
könyvnap támoga-
tója Brazília. Idei
témájuk: Once
upon a time/ Hol
volt, hol nem volt.
A plakátot Ziraldo
készítette, az üze-
netet Luciana San-
droni írta.
Részlet az üzenet-
bõl:

�Hol volt, hol nem
volt, volt egyszer egy... királyfi? Nem.
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy könyvtár. És volt egy
kislány, akit Luisának hívtak, és elõször járt könyvtárban. A
kislány lassan lépkedett, és egy hatalmas gurulós táskát húzott
maga után. Egyre csak ámuldozva nézett körbe: polcok és pol-
cok, mind tele könyvvel... asztalok, székek, színes párnák, raj-
zok és plakátok a falakon
� Hoztam egy fényképet magamról � mondta szégyellõsen a

könyvtárosnak.
� Nagyszerû, Luisa! Kiállítom akkor az olvasójegyedet. Köz-

ben választhatsz egy könyvet. Kiválaszthatsz egy könyvet, amit
hazavihetsz, rendben?
� Csak egyet? � kérdezte Luisa csalódottan.

�Luisa körbehúzta a gurulós táskáját, és addig-addig kuta-
tott, amíg megtalálta a kedvencét: a Hófehérkét�. A könyvvel
a kezében megragadta a gurulós táskáját, és már útban volt ki-
felé, amikor valaki megkopogtatta a vállát. A kislány kis híján
hanyatt esett a meglepetéstõl: nem más, mint maga Csizmás
Kandúr volt az
� Örvendek, hogysmint? � kérdezte a macska tisztelettudóan.

� Luisa, nem tudsz már amúgy is mindent ezekrõl a királyfis
mesékrõl? Miért nem viszed el az én könyvemet, a Csizmás
Kandúrt, ami sokkal mulatságosabb?
�A kislány annyira megdöbbent, hogy csak bólogatni tudott.

� Hirtelen, elég váratlanul, a legkülönösebb dolog történt:
mindegyik mesehõs kibújt a könyvébõl: Hamupipõke, Piroska,
Csipkerózsika és Rapunzel. Igazán hercegnõs csapat.
� Luisa, engem vigyél haza magaddal! � könyörögte mind.

�� Mindenki nyugodjon meg. Luisa elvihetné a kezében a
Hófehérkés könyvet, mi meg bebújnánk a táskájába, amelyik
elég nagy mindannyiunknak.

Mindenki egyetértett abban, hogy ez jó ötlet.
� Jó lesz így, Luisa? � kérdezte a kis gyufaárus lány, aki vaco-

gott a hidegtõl.
� Rendben! � mondta õ, és kinyitotta a táskáját.
A mesehõsök sorba álltak, hogy bemásszanak:
� Elõször a hercegnõk! � követelte Hamupipõke.
Az utolsó percben a brazil mesehõsök is megjelentek: Saci,

Caipora, a bõbeszédû rongybaba, a nagyon bolond fiú, a sárga
erszényes kislány egy másik kislány, akinek a mellkasára a
nagymamája fényképe volt ragasztva, és az apró, parancsolga-
tó király. Mind befértek.
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A táska nehezebb lett mint valaha. A sok szereplõ elnehezí-
tette! Luisa pedig kezébe kapta a könyvet, a Hófehérkét, a
könyvtáros pedig beírta az olvasójegyébe.
Nem sokkal késõbb boldogan ért haza, és az anyukája köszön-
tötte:
- Hazaértél, drágám?
- Igen, hazaértünk!�

VÉRADÁS

Április 4-én véradásra került sor. Az alkalom végén a siófoki
Hematológia és Vértranszfúziós  osztály  dolgozóinak jelenlé-
tében Dr. Szépvölgyi Anikó osztályvezetõ fõorvos asszony el-
ismerésben részesítette Pohner Jánosné Ibolyát, a véradás
szervezésében kifejtett jelentõs munkájáért, aktivitásáért.
Meglepetésnek szánták ezt az újabb méltatást és egy szép vi-
rágcsokrot valamint egy kupát adtak át Pohner Ibolyának. A
kupa tulajdonképpen az egész véradó közösségnek is szól, és
amelyen a következõ olvasható: 2015-ben legeredményesebb
véradó közösség  Szántód.
Büszkék vagyunk véradóinkra és a szántódi véradások szerve-
zõjére!

PROGRAMELÕZETES 2016.

Április 30. szombat 16.00 órától
TAVASZÜNNEP - MAJÁLIS

- Vizvári Attila polgármester  köszöntõ beszéd

- BEST OF MAKSA- Maksa Zoltán humorista

- SZÁNTÓDI MAGYARNÓTA KÖR
- NÉPTÁNC - Gönczi Ferenc Mûv. Isk. néptánc csoport
- MÁJUSFAÁLLÍTÁS 
- TÁNCHÁZ   Várszegi Balázzsal
- RÉPARETEKMOGYORÓ- zenés mûsor gyerekeknek
- TÉRBULI: a STOPPAL !
Ingyenes ugrálóvár  és  sör- virsli- lángos- árus!

A helyszínen átvehetõ jegyek ellenében -a mûsor után- a
szántódiak  (természetesen a szántódi  üdülõtulajdonosokra
is értendõ) egy pár virslire és egy pohár sörre, az önkor-
mányzat vendégei.

Helyszín: a közösségi ház udvara (Iskola u. 9.)

Május 11. szerda 16.00 óra
A KISTÉRSÉGI ZENEISKOLA SZÁNTÓDI NÖVENDÉKEI-
NEK HANGVERSENYE
- PÁLÓCZI - 256.
Helyszín: Pálóczi H. Á. Közösségi Ház- emelet

Az idõpont egyeztetés alatt
SZÁNTÓD-RÉV SZÁNTÓDPUSZTA KÖZÖTTI TURISZTIKAI
KERÉKPÁRÚT ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA
- Kerékpárversenyek, játékos vetélkedõk, zene.
Helyszín: Kazinczy u.

Május 28. szombat de.
GYERMEKNAP és PALACSINTASÜTÕ VERSENY
Elõreláthatóan 10.00 óra: MESEDALOK SZÁRNYÁN
- a Pódium Színház zenés mûsora.
Majd játék és �PALACSINTÁZÁS�!
Helyszín: Pálóczi H. Á. Közösségi Ház udvara

Június 4. szombat 16.30 óra
JÁTSZVA ISMERKEDÉS A SZÉKELY MONDAVILÁGGAL

a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából
SZÉKELYFÖLDI LEGENDÁRIUM:
- könyv, amelyik156 székelyföldi mondát és legendát tartal-
maz
- térkép, amelyen kódok jelzik a mondákat és legendákat
- két interaktív társasjáték: Tatárittyom! és Székely kincsek õr-
zõi címmel.
Helyszín: Pálóczi H. Á. Közösségi Ház �kisterem

Június 11. szombat 18.00-20.00 óra
Szántód-révbõl indul a ZUMBA CRUISE
Tóth , Györgyi és Doma Melinda zumba oktatók szervezésé-
ben
Infó:fb. - ZumbaFitness Balaton 

Június 24. péntek
ZENÉS és TÜZES EST SZENT IVÁN ÉJ ALKALMÁBÓL
- KUDUMBA interaktív dob show
- JÁTSZÓHÁZ - nagy buborékfújással
- TÜZZSONGLÕR PRODUKCIÓ
- TÛZGYÚJTÁS és UGRÁS
- ZENÉS EST a KELTA DUÓ-val
Helyszín: Rigó utcai strand

Június 25. szombat
TÜSKÉS TIBOR MEGEMLÉKEZÉS
Helyszín: Móricz Zs. u. 1.sz., Tüskés T. Községi Könyvtár

Július  2-3.  szombat-vasárnap
V. SZKÍT � Szántódi Kötõdésû Írók Találkozója
a Tüskés Tibor Községi Könyvtár szervezésében
Helyszín: a könyvtár és közösségi ház

Keressék és figyeljék szórólapjainkat, hirdetõtábláinkat,
weboldalunkat valamint a képújságot!

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Információ: Pálóczi H. Ádám Közösségi Ház
8622 Szántód, Iskola u. 9.
Tel.: 84/ 345-384,  30/ 265-49-81
E-mail:info@szantod.hu   www.szantod.hu

A. G. Réka mûvelõdésszervezõ

FELHÍVÁS

1. Felhívással szeretnék fordulni anyukákhoz, nagyma-
mákhoz, hogy jelentkezzenek a közösségi ház által meghirde-
tett PALACSINTASÜTÕ VERSENYRE, a május 28-án, d.e.
tartandó GYERMEKNAP alkalmából. A feltételek ugyanazok
lennének, mint a forraltbor-fõzõ versenyen, tehát kis rezsót,
palacsintasütõt - vagyis mindent - hozni kellene. Otthon készí-
tett palacsinta kategóriában is lehet versenyezni! A zsûri tago-
kat a gyerekek körébõl választanánk. 
Várom jelentkezésüket telefonon, vagy személyesen a közössé-
gi házban. 

2. Felhívással szeretnék fordulni minden érdeklõdõ fe-
lé, hogy a közösségi házban lehetõség van asztaliteniszezésre,
csocsózásra, társasjátékozásra, jó idõ esetén focizásra (focika-
pukkal és labdákkal rendelkezünk), szalonnasütésre. Mivel kis
létszámú az itt dolgozók köre, ezért jó lenne a jelentkezéseket
elõre tudni, a nyitás-zárással kapcsolatos beosztás érdekében.

A.G.Réka mûvelõdésszervezõ
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A KÖNYVTÁR HÍREI

Örömmel tudatom a kedves olvasókkal, hogy a �Könyvet
könyvért� polc alkalmazása megkezdõdött. Az önök számára
kikészített kötetek közt már észleltem változásokat, a kedves
használók hoztak cserekönyveket, így a polc könyvkínálata
idõnként változik. Szívesen venném, ha önök is ilyen módon
olvasóim lennének.

A könyvtár közvet-
len bejárata elõtt elhe-
lyezésre került az �Ol-
vasóink ajánlják�
címû tábla, amelyre
már több javaslat is
felkerült. Kísérjék, ké-
rem ezeket az ötlete-
ket is figyelemmel,
mert az egyes feljegy-
zések megkönnyíthe-
tik az önök számára is
az újabb olvasmányaik
kiválasztását.

Tisztelettel tudatom
önökkel, hogy a ter-
vezett Szántód a
mûvészetekben címû
könyvünk a helyi ön-
kormányzat jóvoltából
és a kaposvári Centrál
Press �99 nyomda lel-
kes dolgozói szorgos
munkájának eredmé-
nyeként 300 példány-
ban kiadásra került.
A könyvet a Magyar
Költészet Napja al-
kalmából 2016. április
9-én (szombaton) 14
órai kezdettel mutat-

tuk be.
Az ünnepséget Vizvári Attila polgármester úr a kötet elõ-

szavában megfogalmazott gondolataival nyitotta meg. A könyv
elsõ versét - Garay János: Balatoni kagylók - Balogh Józsefné

felolvasásában hallgathattuk meg.
Mielõtt a kezembe vettem a könyvet,  bemutathattam a

szép számú közönségnek a könyv cím-és hátlapján lévõ fest-
mények /Szent Kristóf; A Balaton színei/ alkotóját, Angyal Ju-
liannát.

Beszéltem a könyv belsõ adatairól, hiszen a kéziratok véle-
ményezésében többen is részt vettek, s az abban lévõ fotók
több személynek az érdeme.

Szó esett a községünk névváltozataival kapcsolatos adatok
bõvülésérõl.

Tisztelettel megköszöntem címerünk heraldikai leírását
Gergely Árpádnak.

Az elsõ nagy fejezetben került összesítésre a községünk
népköltészetének szinte minden mûfaját képviselõ anyag. A
szántódi népdalokat és nótákat a Szántódi Magyar Nótakör
mutatta be Bognár Gyula vezényletével.

A következõ egység igazolja, hogy Szántódot sok költõ vers-
be foglalta, több író alkotásai helyszínéül Szántódot választot-
ta vagy mûvei cselekményének egy része községünkben játszó-
dik. Tekintettel e fejezet hosszas terjedelmére, inkább csak a
neves költõk, írók neve került megemlítésre, mert a kötettel
mélyebben ismerkedõk az aktuális személyekrõl némi életraj-
zi adatot és fényképet is találnak, majd következnek a korábbi
alkotóktól az egyre újabbak felé haladva a költemények és az
idézetek.

Egy fejezetet Tüskés Tibor József Attila-díjas írónk emléké-
nek is szenteltem, melyben elolvashatják községünk szülötté-
rõl szóló visszaemlékezésemet, ezen kívül megtekinthetik az

emléksarok és az író portréjának a fényképét. Utalok az író fi-
ára - Tüskés Gáborra - is, aki ugyancsak az irodalomtudomány
kiemelkedõ alakja, apja munkásságának méltó követõje.

Szántód jelen van a filatéliában, az éremmûvészetben és be-
mutatásra kerül kártyanaptárokon, majd archív képeslapokon

Könyvek

Olvasóink ajánlják

Angyal Juliannával

Csizmadia József és Viktória
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keresztül visszatekinthetünk községünk korábbi nevezetessé-
geire.

Csodás festõi alkotások születtek Szántódról. Ebben a feje-
zetben is a régebben keletkezett mûvek bemutatását követik a
modern mûvészek munkái. Így látni meg, hogy a Balaton, ná-
lunk a rév, a puszta, védõszentünk és a róla elnevezett kápol-
na, a kápolnadombról elénk táruló pazar látvány többeket ösz-
tönöz a kilátás megfestésére.

Foglalkozunk a kötetben azzal is, hogy mit tett Szántód a
mûvészetekért. Utaltam az önállóvá válásunk óta eltelt évek
nagyobb kulturális rendezvényeire. A 2008 óta tartott prog-
ramjaink, kiállításaink és kirándulásaink összefoglalását meg-
köszönöm Albert Gálffy Rékának. Köszönet Morvayné Török
Csillának, a helyi újság kultúráért tett szerepének a lejegyzésé-
ért. Jómagam e kötetben a könyvtár életébõl a Szántódi Kötõ-
désû Írók Találkozóit hangsúlyoztam ki és a Szántód-
Kemmern testvérkapcsolatról tettem említést.

Hálás köszönetem Kovács Szilviának, aki Szántódpuszta ve-
zetõjeként munkámat a puszta múltjával kapcsolatos anyaggal
és a kiállításainak felvételeivel segítette.

A könyv utolsó fejezetében ábécérendben következnek a
szántódi és a szántódi kötõdésû lelkes amatõrök munkái és
mûvészeink alkotásai.
Tisztelettel megköszönöm mindazoknak, akik a könyv elõké-
szítõ munkálatait arcképükkel, alkotásaik felvételeivel segítet-
ték. Reméljük mindannyian elégedettek a saját oldalaik kiala-
kításával. Valamennyien örömmel vesszük, hogy a kötetbe be-
került személyek szívesen mutatkoznak be és kézügyességük-
rõl, sokoldalúságukról tanúságot tesznek.

Megköszönöm mindazoknak a kedves embereknek, akik
segítettek számomra a mûveikbõl egy kiállítást létrehozni.
Tisztelettel megköszönöm az önzetlen felajánlását, a finom sü-
teményeket Horváth Zsoltnak, Huszár Lászlónénak, Ingár

Margitnak, Látrányiné Kiss Gabriellának.
Felhívom a kedves érdeklõdõk figyelmét, hogy a

Szántódiak és a szántódi kötõdésû alkotók kiállítása május
12-ig tekinthetõ meg.

A Szántód a mûvészetekben címû kötetet a könyvtárban
2300,- Ft-ért vehetik meg.

Szeretném megköszönni Bor Ágnesnek és Bor Krisztinának
a könyvtárlátogatók számára készített sok és szép könyvjelzõt,
melyek közül az olvasók örömmel válogattak.

Ugyancsak köszönet illeti Brunner Pált, akitõl újságokat és
Káposzta Mihálynét, akitõl könyveket kaptunk ajándékba. 

Április közepén, csaknem hatvan darab kötetet kaptunk,
csaknem százhatvanezer forint értékben, a megyei keretbõl.

Maurer Teodóra
könyvtáros

KÖNYVBEMUTATÓ A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA
ALKALMÁBÓL

Hihetetlen, milyen
gyorsan múlnak a
napok. Mintha most
lett volna, hogy a
decemberi hírleve-
lünkben, a könyvtár
hírei között, Maurer
Teodóra felhívást
tett közzé, amelyben
kéri az embereket,
hogy segítsenek egy
újabb, Szántóddal
kapcsolatos könyv
anyagának gyûjtésé-
ben. Mint ismeretes,
a 2007-ben kiadott
Szántód monográfi-
át is õ szerkesztette.
Az érdeklõdõk,
meghívottak meg-
töltötték a nagyter-
met. A rendezvény
megnyitásaként, a könyv szerkesztõje bemutatta Angyal Juli-
annát, akinek mûvei a könyv borítóját díszítik. 

A könyv címe:
Maurer Teodóra

Szántód a mûvészetekben

Balogh Józsefné Zsuzsa részletet olvasott fel Garay János ver-
sébõl. Ezután Vizvári Attila polgármesterünk méltatta az ösz-
szefogást, a kitartó, céltudatos gyûjtõmunkát.
A Szántódi Magyar Nótakör  szántódhoz kapcsolódó dalokat
énekelt Bognár Gyula vezetésével. Befejezésként a szerzõ fe-
jezetenként bemutatta a könyvet, és megköszönte azoknak a
munkáját ,akik segítették a könyv létrejöttét megjelenését. 
Végezetül idézet a könyv elõszavából, Vizvári Attila polgár-
mester szavai: 
�Egy település életében mindig ünnep, ha könyv készül ró-
la�.. Ez a kötet egy másik dimenzióba, a mûvészetek sokszínû
világába repít minket a Tihanyi Alapítólevéltõl Pálóczi és Cso-
konai költészetén át a mai kortárs mûvészetek képviselõiig.,
akik Szántódon, vagy Szántódról alkottak.�
A szép kiállítású könyvet lapozgassák, olvassák, sok érdekes-
ség van benne sok- sok színes fotóval kiegészítve.

Morvayné Török Csilla

Gergely Á. és Morvay Zs.

A közönség
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Itt a várva várt tavasz, folytatódnak az elõkészületek a tava-
szi és nyári fellépésekre. 
A próbákhoz, szinte hozzátartozik a születés és névnapok
megünneplése, így aztán még fokozódik a jókedv és vidám-
ság.
Március 15.-ére is odaadóan készültünk. A kb. 20-25 perces
mûsorunkat a mûvelõdési ház nagytermében adtuk elõ.
Március 19.-én Teleki községbe hívtak minket, idõsek nap-
jára. A fél órás nóta és csárdás csokrot a közönség vastaps-
sal köszönte meg. A jókedvet igazán tetõzni csak tanítónk
és mesterünk Bognár Gyula tudta, aki egy órán keresztül
mulattatta a jelenlévõ �szépkorúakat�.
A szó legszorosabb értelmében, mindenki énekelt és tán-
colt. 
Igazán fergeteges volt a hangulat.
Hári László István, Teleki Község Polgármestere már a kö-
vetkezõ rendezvényükre is meghívta lelkes kis csapatunkat.
Április 9.-én �Szántód a Mûvészetekben� címmel, Maurer
Teodóra által rendezett könyvbemutatón adtunk elõ néhá-
nyat, Bognár Gyula balatoni nótáiból.
Most pedig gõzerõvel készülünk a Kistérségi Mûvészeti
Gálára, ami május 18.-án lesz Balatonföldváron.

Sajnos a havi két próba nagyon kevés ennek a kis lelkes tár-
saságnak, olyanokkal szemben, akik hetente többször is
gyakorolhatnak.
Továbbra is mindenkit sok örömmel várunk soraink közé.
Sok szeretettel a Szántódi Magyar Nótakör tudósítói: 

Sebestyén Ica és Feri

A SZÁNTÓDI MAGYAR NÓTAKÖR HÍREI

SZÁNTÓDPUSZTA  HÍREI

NYITÁS:   ÁPRILIS  15-ÉN !

Áprilisban megmozdul a majorság!
A hosszú és elég unalmas tél után végre megnyitja kapuit
Szántódpuszta Kulturális Központ.
A tavasz és az egyre szebb idõ azt jelenti, hogy már vannak
látogatóink, akik egy kis sétára, nézelõdésre térnek be és a
tavasz  gyönyörû virágaiban, a virágzó fákban gyönyörköd-
nek.
Hamarosan elkezdõdik az iskolai kirándulások ideje, így
szeretettel várjuk a hozzánk érkezõ gyermek csoportokat és
kísérõ tanáraikat.

- Május 27-én megnyitóval kezdõdik a rendezvényünk soro-
zata, Múltunk és eredetünk- Õseink hagyatékai címmel.
Történelmi jellegû- korismereti  bemutatóra kerül sor, me-
lyen eredetünkrõl és õseink hagyatékáról, a honfoglalás ko-
ri Somogyról, a honfoglaló magyarokhoz köthetõ legfris-

sebb régészeti kutatásokról, a jelenlegi állásfoglalásokról
esik szó, színes  elõadásokkal és vetítéssel egybekötve.

- Szereted az állatokat? Nálunk az állatsimogatóban köze-

Fellépés március 15-én
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lebbrõl is megismerkedhetsz velük.
Állatsimogatónk bõvült, kecskegidák és birkák születtek
minden látogató örömére, akik várják a simogatást, dédel-
getést és az örömteli vidámságot. Pajkosan futkároznak a
dimbes-dombos, friss zöld gyepen és élvezik az újdonságo-
kat, felfedezéseket.

-  Benépesült a Balaton élõvilága 18 db akváriumunk, mely
a tó színes élõvilágát mutatja be.
Hamarosan érkeznek a lovak is, kezdõdik a lovastábor és a
csikós programok is bemutatásra kerülnek.
-  A lovastábor turnusainak idõpontjai:

1. Turnus:  Június 19-tõl 27-ig   bentlakásos
2. Turnus:  Július  17-tõl 23-ig   bentlakásos
3. Turnus: Augusztus 07-tõl 13-ig bentlakásos

Napközis tábor június 15-tõl szeptember 01-ig. A tábor idõ-
pontjai felnõttek részére is érvényes!
Jelentkezni lehet a 06-70/ 298-21-75 telefonszámon.

-  Nyáron két újabb táborral bõvülünk. Szeretettel várja
résztvevõit az Íjásztábor, mely június 20-tól 26-ig tartja elsõ
turnusát számos érdekes programokkal, íjászattal, fõzõver-
sennyel, vetélkedõkkel, esténként tábortûzzel és még szá-
mos színes kikapcsolódással.

-  A Milites Crusis Sacrae Hagyományõrzõ Egyesület tag-

felvételt hirdet iskolásoknak 7. évfolyamtól kezdõdõen fi-
úknak és lányoknak egyaránt a Lovagkori táborba!
A táborba szeretettel várják azokat, akiket érdekel a törté-
nelem, az íjászat, a vívás, esetleg egy nyilvános szereplés a
bemutatókon, jelentkezzen és próbálja ki!
A tábor folyamatosan, a megadott idõpontokban mûködik.
Érdeklõdni lehet: milites.c.s@gmail.com

-  A Milites Crusis Hagyományõrzõ Egyesület 2 napos
íjászversenyt rendez június 25-26-án.
A verseny 3 fordulós lesz. Csihe biztonsági rendszabálya az
irányadó, a verseny tömegsport rendezvénynek minõsül.
Díjkiosztó vasárnap, díjazás a 3 forduló összesítése alapján.
Korosztályok:
mini 0-8 év

gyerek: 8-14 év
ifi: 14-18 év
felnõtt. 18-55 év
senior: 55+

- Júniusban  elõször kerül megrendezésre egy látványos
Voyager autós találkozó, melyen számos bel-és külföldi
vendég vesz részt.
- Július 08-09-10-én Alkotótábor, zenés rendezvényünk
ezen az éven két alkalommal kerül megrendezésre.
A második alkalom augusztus 19-20-21.
-Az évek folyamán megtartott Szt.Kristóf mise és a gépjár-
mûvek megáldásának eddig megszokott idõpontja megvál-
tozott! Az új idõpont ( Böjte Csaba ferences rendi szerze-
tes által kezdeményezett):
2016. július 23 ( szombat), este 19.00 óra.

-  Augusztus 5-6-7-én kerül sor A TTT-HSE , A tatai Tömeg-
sport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület Tatai Celõkék
Íjász Szakosztálya szervezésében a szántódpusztai  íjász-
versenyre.
Verseny célja:
Nemes versengésben, baráti szellemben történõ megméret-
tetés egy csodálatos környezetben már  negyedik alkalom-
mal.

A puszta fölötti domb mindenképpen olyan hely, amely kí-
nálja a lehetõséget, hogy templomot, vagy kápolnát emelje-
nek. Itt található a mai Szent Kristóf- kápolna, melynek
elõdjét a török pusztítás utáni újjáépítés és a puszta újbóli
betelepítése idején, 1735-ben építették fazsindellyel, fato-
ronnyal, majd 1820-ban felújították, átépítették. 1821-ben
avatták újra, s ajánlották ismét Szent Kristóf kegyeibe A
kápolna tövébõl át lehet látni a Tihanyi-félszigeten emelt
kéttornyú apátsági templomra, kevéssel jobb irányban a
külsõ�somogyi dombok és erdõk hullámoznak. 

A mélyebb kötõdést érzõk, akár életük legfontosabb ese-
ményének színhelyéül is választhatják Szántódpusztát:
megszervezzük polgári és egyházi esküvõjét, évfordulóit,
családi és baráti összejöveteleit. 
-  Már több esküvõ megtartására került sor a szántódpusz-
tai majorságban.  Számtalan szép fotókat lehet megtekinte-
ni a Facebook oldalunkon https://facebook.com/kulturalis
kozpont.szantodpuszta/, melyek az esküvõk vidám és mara-
dandó hangulatait õrzik.
Ezen az éven is 4 esküvõt engedélyezünk, ami örömünkre
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szolgál, hiszen figyelemre méltó, hogy egyre nagyobb az ér-
deklõdés a hagyományos, nádtetõs épületek,  szénaboglyák,
a természetesség és a béke idilli hangulatát keltõ helyszínek
iránt. Nos, ezek mi vagyunk, ahol szívesen és örömmel
adunk lehetõséget az ilyen és ehhez hasonló rendezvények
megtartására.

Nem minden rendezvényt közöltem, természetesen a többi
szervezés alatt áll, de a weboldalunkon, www.szantodpusz-
ta.hu illetve Szántódpuszta információs helyein, a Face-
book-on és egyéb helyeken közölni fogjuk.
Az esküvõk kapcsán szeretném rövid írásomat egy szép es-
küvõi idézettel zárni:

�Érted vagyok, és Te értem vagy
Te értelmet és fényt adsz minden napnak
Szeretlek én és kettõnk dolgán
Nem változtat többé semmi már.

S idõ állj meg egy pillanatra
S ti rohanó percek várjatok,
Amíg õk ketten esküt tesznek,
Hogy egymáshoz örökké hûek lesznek,
Csak addig várjatok!� 

-Goethe-

Kovács Szilvia, IKK vezetõ Szántódpuszta

Megkérdeztük Pulszter Zsuzsannát

A Költészet Napja alkalmából, Maurer Teodóra Szántód a
mûvészetekben címû könyvének bemutatóján örömmel kö-
szöntöttük Pulszter Zsuzsannát, aki rövid ideig, mindössze
egy évig volt programszervezõje a közösségi háznak.  Zsu-
zsi kedves személyiségével közösséget teremtett. Ötletei,
munkamódszerei, felkészültsége nyomán számtalan emlé-
kezetes rendezvény, esemény volt Szántódon. 

Mi történt velem amióta elkerültem Szántódról? 

2008 õszétõl Pécsen a Néprajz � Kulturális Antropológia
Tanszék nappali tagozatos  hallgatója lettem.  Eleinte na-
gyon furcsa volt újra iskolapadba ülni, de hamar megtalál-
tam a helyem, tetszett a sok-sok új dolog, amit tanulhattam.
A tanszéken pezsgõ élet folyt és bekerültem egy jó kis csa-
patba, 2009 elején pedig megválasztottak az Etnográfusok
Pécsi Egyesülete elnökévé.  A bonyolult adminisztráció és
a sok fizetnivaló miatt ma már hivatalosan nem létezik az
egyesület, azóta a felsõoktatási változások nyomán nagyon
lecsökkent a hallgatói létszám is, de névleg azért megma-
radtunk. Ez egy olyan szervezet, amiben hallgatók és okta-

tók is tagok, számos programot szerveztünk, tudományos
rendezvényeket, tanszéki eseményeket, szakmai kirándulá-
sokat, konferenciát, stb... 

Az a szemlélet, amit a pécsi néprajz tanszéken kaptam, sok
mindenre megváltoztatta a rálátásomat. A képzés során
részben klasszikusnak mondható néprajzi tantárgyakat,
részben pedig szociológiai, történeti, és számomra addig is-
meretlen kulturális antropológiai tárgyakat tanultam. A
kulturális antropológia az emberi kultúrákkal, az egyete-
mes emberi gondolkodással, az élet kérdéseire adott külön-
féle társadalmi válaszokkal foglalkozik. Ez a tudomány az
Európán kívüli társadalmak vizsgálatából bontakozott ki,
amely során a kutatók egy-egy csoport, törzs vizsgálatát úgy
végezték el, hogy akár évekig tartó terepmunkát folytattak
az adott közösségben. Az antropológiai terepmunka alap-
vetõen a mindennapi élet folytonos és alapos megfigyelését
jelenti, ez a munkamódszer egészen más eredményeket
hoz, mint amikor csupán külsõ szemlélõként kérdõívekkel,
interjúkkal próbál valaki körüljárni egy-egy témát. E mód-
szernek és a vizsgált közösségekhez való közelségnek kö-
szönhetõen kialakult az ún. kulturális relativizmus. Ez azt
jelenti, hogy minden emberi kultúra azonos értékû, és csak
a saját fogalmi keretében értékelhetõ. E szemléletmód
alapján nincs joga egyetlen társadalomnak sem felsõbbren-
dûként tekinteni önmagára.
Nem különb a gyarmatosító Európa a gyarmatosítottaktól,
csupán a technikai eszközei fejlettebbek az ún. civilizált vi-
lágnak. Ha például a rokonsági rendszereket, vagy a termé-
szetismeretet nézzük, rögtön más a helyzet, biztosan a pri-
mitívnek tartott társadalmak nyerik a versenyt. A fejlõdés
fogalma nagyon is relatív, az pedig, hogy ki ki fölött gyako-
rol hatalmat, nem kulturális, hanem igazából technikai fö-
lény kérdése. Így van ez a tõlünk távoli társadalmak és az
ún. civilizált világ viszonylatában, de ugyanez a helyzet a sa-
ját társadalmunkon belül is � legyen szó cigányokról, svá-
bokról, zsidókról, vagy más szempontok alapján besorolt
kisebbségekrõl és csoportokról, különbözõ szubkultúrák-
ról, fogyatékkal élõkrõl, stb. A sztereotípiáink, amik alap-

Pulszter Zsuzsanna és Szakáli Anna
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ján gyakran egész csoportokról alkotunk véleményt, gyak-
ran hamis képet festenek, és ha közelebbrõl megvizsgáljuk
az adott csoportot, korántsem lesz egységes, amit látunk.
Ezt én magam is megtapasztaltam, amikor egy-egy közössé-
get a kulturális antropológia módszerével kutattam. Ehhez
az embernek el kell távolodnia egy kicsit a saját kulturális
bizonyosságaitól, félre kell tennie az elõfeltételezéseit, és
meg kell próbálnia a másik, a vizsgált egyén vagy közösség
szemszögébõl is megérteni a világot. Talán ez a része a leg-
nehezebb, de ha ez sikerül, egészen új ismeretekkel és ta-
pasztalatokkal gazdagodhat az ember, a korábbi sztereotí-
piái pedig egészen biztosan dugába dõlnek. Én azt gondo-
lom, hogy a mai globális és magyarországi társadalmi hely-
zetben ez mindennél fontosabb, hiszen a másik megismeré-
se és megértése lehet a kulcsa mindennek, ami a külsõ és
belsõ békét és a nyugodt légkört szolgálja. 
Az egyetemi tanulmányok ideje alatt folyamatosan csinál-
tam valamilyen kutatást � elsõsorban azért, hogy ezek alap-
ján írjam majd a szakdolgozatomat. 2009-ben így kerültem
Szaporcára, egy drávamenti ormánsági faluba, ahol vissza-
visszajárva több éven keresztül folytattam vizsgálatokat a
gazdálkodási stratégiák témakörében. Ez a térség Baranya
megye legdélebbi területe, aprófalvas, sok szempontból
hátrányos helyzetû vidék, ahol a településfejlesztési progra-
mok általában az önellátásra való termelést látják az egye-
düli megoldásként, és erre irányulnak a szociális projektek
is, pl. a Szociális Földprogram, ami az elsõdleges keretét je-
lentette a szaporcai kutatásomnak. Ez a program a gazdál-
kodási lehetõségek megteremtésével próbál segíteni a rá-
szorulóknak � Szaporcán ez azt jelentette, hogy gyakorlati-
lag az egész falu több éven keresztül kapott vetõmagot
és/vagy meghatározott állatállományt a kezdetekhez ele-
gendõ táppal. Én ezzel kapcsolatban azt vizsgáltam, hogy
miért boldogul hasonló körülmények között az egyik csa-
lád, és miért nem boldogul ugyanolyan segítség mellett a
másik. Sok embert megismertem, több háztartást vizsgál-
tam, és a kutatás eredményeként az derült ki, hogy a csa-
ládból hozott minták nagyon nagy mértékben befolyásol-
ják, hogy valaki milyen életvezetési stratégiát fog követni. A
vizsgált családoknál egyértelmûen az bizonyosodott be,
hogy az tudott leginkább élni a gazdálkodási lehetõségek-
kel, aki korábban is folytatott valamiféle gazdálkodást, aki-
nek meg volt az elõzetes tudása és a hajlandósága a gazdál-
kodáshoz. Ebbõl a témából született meg 2012-ben az egye-
temi alapképzéses szakdolgozatom, és ugyanezzel a témá-
val 2013-ban megnyertem az Országos Tudományos Diák-
köri Konferencia humántudományi szekció Anyagi kultúra
és társadalom tagozatának elsõ díját. Ez nagyon nagy dolog
volt számomra és megnyitotta az utat sok további lehetõség
elõtt. 
2013 tavaszán Erasmus ösztöndíjjal Kolozsváron töltöttem
3 hónapot a Kriza János Néprajzi Társaság gyakornoka-
ként, ahol a határon túli magyarság néprajzi munkájának
részese lehettem. Ezen a tavaszon a szaporcai kutatás anya-
gával több konferencián is részt vehettem, így többek kö-
zött Krakkóban, Székelyudvarhelyen. Nagyon jó idõszaka
volt ez is az életemnek, sok jó baráti és szakmai kapcsolatot
köszönhetek a kolozsvári hónapoknak. 
2013 õszén egy újabb kutatásba fogtam, ezúttal is az Or-
mánságban, de egy másik településen, Markócon. Ehhez a
munkához nyertem egy egy éves ösztöndíjtámogatást, ame-
lyet a Nemzeti Kiválóság Program támogatott. Markóc egy

65 fõs kis falu a Dráva egykori árterében, a kistelepülések
minden jellemzõje igaz rá, nincsenek munkahelyek, nem
túl jó a szociális és kulturális infrastruktúra, gyakori, hogy a
fiatalok elköltöznek, akik pedig maradnak, nem nagyon
tudnak kitörni a szegénységbõl. A polgármester ebben a fa-
luban a környezetkímélõ, tájhoz alkalmazkodó gazdálko-
dás híve, és azt vallja, hogy a falusi embereknek minél na-
gyobb mértékben meg kell próbálnia önellátásra termelni.
Ezért az önkormányzat kölcsönbérleti földeket mûveltet a
közmunkásokkal, megtermelik a palántákat is, a termény-
bõl pedig az egész falu lakossága és a szomszédos települé-
sen lévõ iskola konyhája is szokott kapni. Markócon a meg-
szokott néprajzi kutatásokhoz képest egy kicsit másként
dolgoztam, a már említett antropológiai szemléletû �részt-
vevõ megfigyelést� folytattam, beköltöztem a faluba, egy
éven keresztül többször töltöttem heteket ott, a közmunká-
sokkal együtt részt vettem az aktuális napi munkákban, így
belsõ szemszögbõl is elemezni tudtam az ottani életmódot,
a helyi gazdasági és életvezetési stratégiákat. Az itt folyta-
tott munkám eredménye egy mesterképzéses szakdolgozat,
egy fotókiállítás az egyetmi könyvtárban és néhány publiká-
ció különbözõ tudományos szakfolyóiratokban. 

Az egyetemi mesterképzés végeztével 2014-ben az Ormán-
ság Alapítványnál további kutatómunkát végeztem, amely
során az ormánsági települések gyümölcsészeti hagyomá-
nyait és örökségét igyekeztem feltárni. Ennek keretében
jártam a falvakat, interjúztam, levéltári anyagokat dolgoz-
tam fel, és az eredményekrõl különbözõ programokon tar-
tottam elõadásokat. 
2015. májusától a pécsi Janus Pannonius Múzeum Néprajzi
Osztályán a pécsi Néprajzi Múzeumban dolgozom muzeo-
lógusként. A pécsi Néprajzi Múzeum rendelkezik az or-
szágban a második legnagyobb népi textilgyûjteménnyel,
amelyet Zsolnay Júlia és Zsolnay Teréz 1800-as évek végén
folytatott gyûjtõmunkája alapozott meg. A Zsolnay lányok
több mint 20.000 tárgyat gyûjtöttek össze Baranya megye és
a Kárpát-medence különbözõ népcsoportjaitól, amelyek
forma- és mintakincsét felhasználták a Zsolnay gyár mûvé-
szi termékeinek megalkotásakor. Nagyon jól mutatja a nép-
mûvészet magaskultúrába való emelését számos Zsolnay
porcelán tárgy, amelyek gyakran mind formájukban, mind
színvilágukban, mintáikban nagy hasonlatosságot mutatnak
a népi fazekasság kerámiáival. A múzeum gazdag textil-,
kerámia-, bútor- és gazdasági eszköz gyûjteményével kap-
csolatos aktuális feladatokon túl részt veszek a múzeumi ki-
állítások és rendezvények szervezésében és lebonyolításá-
ban, elõadásokat, múzeumpedagógiai foglalkozásokat tar-
tok jeles napokhoz, hagyományokhoz, kulturális örökség-
hez kapcsolódóan. Ezt a munkát igyekszem a kollegáimmal
együtt úgy végezni, hogy a múzeum, a hagyományok él-
ményt jelentsenek a hozzánk érkezõknek. A néprajz és ant-
ropológia mellett pedagógia szakon is tanultam két félévet,
ennek pedig a mostani munkám során gyakran nagy hasz-
nát veszem. A múzeumhoz tartoznak a baranyai tájházak és
különbözõ muzeális intézmények is, így ezek szakmai fel-
ügyeletében is részt veszek. Közben folyamatosan tartom a
kapcsolatot a korábban a kutatásaim során megismert kö-
zösségekkel, és igyekszem segíteni az örökségvédelemmel
és hagyományápolással kapcsolatos tevékenységeiket. Ami
a néprajzi szemléletemet illeti, azt vallom, hogy a hagyomá-
nyaink velünk együtt változnak, mindig tükrözik az adott



Szántódi Hírlevél 18. oldal 2016. április

társadalmi, gazdasági és politikai helyzetünket. Fontosnak
tartom a hagyományok ápolását és a kulturális örökségünk
védelmét, ugyanakkor a jelenkori kultúránkat, a mai hét-
köznapok és ünnepek szokásait éppen annyira érdemesnek
tartom a kutatásra. Nagyon szerteágazó a munkám, de él-
vezem a változatosságát és szeretek � akár gyerekekrõl,
akár felnõttekrõl legyen szó � emberekkel foglalkozni, va-
lamiképpen átadni nekik abból a tudásból, amit eddig meg-
szereztem és tanulni mindabból, amit a közös munka során
tõlük kapok. 
Köszönöm a beszélgetést, sokoldalú, érdekes munkádhoz
további sikereket kívánunk!

Morvayné Török Csilla 

Május utolsó vasárnapja
GYERMEKNAP

Gyerekekrõl mondták

� Aki a gyerekeknek palotát épít, az késõbb börtön
falakat rombol le. Katolikus pap

� A korlát nem csak akadályozza a szabad mozgást, 
hanem segít. dr. Pálhegyi Ferenc

� Már félórányi szaladgálás is jelentõs hatással van a 
gyerekek kedélyállapotára és önbizalmára.

� A természet növeli az önbizalmat, csökkenti az 
agressziót.

� Boldogtalan a gyerek, ha új csizmát kapott, és sehol 
egy pocsolya, amin keresztülgázolhatna.
Régi svéd közmondás

� A gyermek élete roppant gazdag, az egész világ 
benne rejlik, ám a külvilág számára mindez nem 
látható.  Müller Péter

� A kert  olyan mint a gyerek,tudja  az ember objektív 
szemmel nézni a másét, de semmi sem hasonlítható 
ahhoz az elégedettséghez és örömhöz, melyet a 
sajátjától kap. (Helen Gunn)

� A mosoly nem kerül pénzbe. Azt szoktam mondani, a 
gyerekekbe tízéves korukig annyi nevetést, derût, 
játékos kedvet kell belegyömöszölni, hogy hetven évig 
kitartson. Csukás István

Szénássy Béláné Zsuzsa ez alkalommal gyerekekrõl ír.
Köszönjük szépen!

Óvónõként szorgalmasan gyûjtöttem a gyerekek
aranyköpéseit, ezekbõl adok közre néhányat:
� Estella Németországból érkezett az óvodánkba. Az 

elsõ ebédnél hangos zokogásba kezdett.
Mi a baj kislányom?  - kérdeztem.

� Csak az, hogy én nem kelkáposzta fõzeléket rendel-
tem, hanem virslit mustárral!

� Alex és Bence amolyan se veled, se nélküled kapcso

Gárdonyi Géza: A Balaton

Csakhogy újra látlak, égnek ezüst tükre,
égnek ezüst tükre, szép csöndes Balaton!
Arcát a hold benned elmélázva nézi,
s csillagos fátyolát átvonja Tihanyon.
Leülök egy kõre s elmerengek hosszan
az éjjeli csendben az alvó fa alatt.
Nem is vagyok tán itt, csupán csak álmodom:
Balatont álmodom s melléje magamat.

Május elsõ vasárnapja
ANYÁK NAPJA

A világon van sok millió ember,
S van sok ezer, ki téged szeret,
De hogyha baj van, már egyik sem ismer,
S nem törõdik senki sem veled.
Csak egy van, aki melletted áll mindig,
Jó szellemként követ, vigyázva rád -
Ha rossz is vagy, õ mindig jónak lát:
A te drága, édes, édes, édes jó anyád!
Lakner Artúr

�Te minden erõnél erõsebb erõ: anyai szeretet! Te embe-
ri testbe öltözött napfény! Te Isten szívébõl leszállott
szent láng, haláltól nem félõ, erõs gyöngeség!�

(Gárdonyi Géza)

MÁJUS

Méh gyûjti már a mézet.
Ünnepel a természet.
Erdõ-mezõ muzsikál.
Nincs szebb hónap májusnál.

Tamkó Sirató Károly A kép forrása: internet
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latban voltak. s mivel elõfordult tettlegesség is, 
köztük, így felváltva ültek a �megjavuló� széken.
Óvónéni az Alex megütötte az arcomat. � zokogott 
Bence.
Alex gyere ide, meséld el, mitõl piros Bence arca � 
hívtam magamhoz.
Alex egészen közel hajolva elkezdte átvizsgálni Bence
arcát, majd így indokolt:
De óvónéni, ezt a baloldali  sebét már tegnap
�leültem�.

� Gyerekek, kérdezzetek bátran a Mikulás bácsitól � 
bíztattam a csoportomat
Viktor kapott az alkalmon:
Mikulás bácsi, mi a mobilszámod? Felírnám, és ha 
valamire szükségem van, csak felhívlak!

� Óvónéni! Visszajössz az Anyák napi ünnepségre? 
Mert, ha nem nagy bajban leszünk! Ki fogja helyet-
tünk elmondani a verseteket, ha mi szégyellõsen 
elhallgatunk? Kérdezte Barnus.

Gyöngyszemek az unokáktól!
� L. nagyon elfáradt sétálás után. Mindenért sírt, nem 

akart kezet mosni. Egyszer csak megjelent a kony-
haajtóban. - Megmostam a kezem. Kinyüglõdtem 
magam!

� R. Mérõléc a kezében. � Nagyon hosszú ez Mama. 
Innen odáig tart!

� L. Siófokra megyünk, L. látta, hogy tejszeletet teszek 
a táskámba. Alig hogy beszálltunk az autóba 
megkérdezte: - Hol van a kis puttonyod?

� R. Beszélgetés közben szóba jött, hogy régen 
buzogánnyal is harcoltak a katonák.  � Nem szabad 
ilyen csúnyát mondani, közölte velünk.

� L. Apa és lánya hattyút etetni mentek a kikötõbe. Az 
egyik horgász hálójában, kicsi hal vergõdött. L. 
kérdésekkel kezdte ostromolni a horgászt:

- Miért van a hal a hálóban?
- Miért fogta ki a bácsi?
- Miért nem a vízben van?

A horgász megelégelte: 
- Tudod mit? Visszadobom!
- Erre L.
- Apu! Miért dobta vissza a kishalat a bácsi?

Összeállította:  Morvayné Török Csilla

Somosi járdafelújítások
Az 1970-es évek elején társadalmi munkában készültek a
somosi járdák, amelyhez az anyagot a Kõröshegyi Tanács
biztosította. A munkálatokat a lakosság végezte. 45 év
után elkezdõdött a járdák felújítása.

Amarillisz

A legmutatósabb téli virágok egyike, aminek az a nagy
értéke, hogy otthonunkban, saját magunk nevelhetjük fel.
Én minden évben próbálkozom vele, kisebb sikerrel.
A Jókai utcában Márti és Sanyi ilyen gyönyörû virágokkal
dicsekedhet.

A szerkesztõ

Fotó: Bor Ferenc

Fotó: Morvay Zsolt
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PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM KÖZÖSSÉGI HÁZSZÁNTÓDPUSZTA

Nyitva tartás: április 15-október 15-ig

Körzetszám    84              Irányító szám  8622

Mentõk 104
Tûzoltóság 105
Rendõrség 107 519-150
Segélyhívó 112
Rendõrjárõr Balatonföldvár 06/20/ 448-7941
Kormányhivatal Balatonföldvár 84/540-025

***
Önkormányzat Szántód 347-685
Polgármester  Vizvári Attila 545-047, 06/30/905-3015
Mûszaki csop. vez.Vajtai László 06/30/916-0140
Falugondnok Mucza Milán 06/30/400-1221
Turista információ Albert G.Réka 345 - 384
Könyvtár Maurer Teodóra, 15 órától   345 - 384
Családgondozó Mócsánné Kötél Klaudia 84/362-545
Polgárõrség Szántód 06/30/282-7279
Általános Iskola 340-013; 540143
Zeneiskola 340-832; 06/20 2030-757
Óvoda 340-465; 540-266

***
Állatorvos Dr. Dagon  Judit 06/30/927�1500
Áramszolgáltató 06/80/205-020
BAHART inform. Komp 348-744
Biztosítás Brunner Jánosné 06/30 553-5684
Fogászat Balatonföldvár 340-670
Földvár TV 340-319
Gyógyszertár Balatonföldvár 540-904
Gyógyszertár Köröshegy 540-020
Kistérségi Iroda Balatonföldvár 540-269
Kórház-Rendelõintézet Siófok 501-700
KÖGÁZ  hibabejelentõ 06/80/301-301
MÁV infó Szántód 06/40/494-949
Orvosi rendelõ B.földvár 540-246
Orvosi ügyelet B.földvár 340-113
Postahivatal Szántód 348-818
Rendõrõrs B.földvár 340-004
Rendõrség körzeti megbízott
Molnár Balázs 06/70/415-9728
Siókom Kft. (Hulladékszállítás) 84/503 - 200
VIDaNET  kábeltelevízió Zrt. 1203
Vízmû hibabejelentõ 06/40/240-240

FONTOSABB TELEFON SZÁMOK

Állandó programok:lásd 11. oldalon

04.15-tõl 04.30-ig: 8.30- 15.00-ig (szombat,vasárnap zárva)
05.01-tõl 05. 31-ig: 8.30- 17.00-ig (szünnap nélkül)
06.01-tõl 08. 20-ig: 8.30- 18.00-ig (szünnap nélkül)
08.21-tõl 09.30-ig: 8.30- 17.00-ig (szünnap nélkül)
10.01-tõl 10. 15-ig: 8.30- 17.00-ig (szombat, vasárnap zárva)

A téli idõszakban csoportokat elõzetes bejelentkezés
alapján tudjuk fogadni.

Tel./Fax: +36 (84) 348-947; +36 (84) 348-946; 06-30/447-82-16
06 30/ 458-16-13

E-mail: szantodpuszta@gmail.com
http://www.szantodpuszta.hu

Hétfõ: 14.50 - 15.50
Somogy  Megyei Kormányhivatal,
Siófoki Járási Hivatal ügyfélfogadása
- Ügysegéd: Németh Adrienn
15.00 - 18.00
Könyvtár, internet hozzáféréssel
17.30 - 19.00
Szántódi Magyar Nótakör -kéthetente-

Kedd: 14.00 - 16.00 Nyugdíjas Klub- havonta az 
utolsó keddi napon

Szerda: 8.30 - 11.30
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
- Családgondozó: Kötél Klaudia
Központ: 8624 Balatonszárszó, Fõ u. 48.
Tel/Fax.: 06 84 362-545 ;
E-mail: szgysz@bfterseg.hu
13.00 - 14.00 Rendõrségi fogadóóra 
(érdeklõdés szerint)
Új rendõrségi körzeti megbízott: 
Molnár Balázs r.ftörm. 
Tel.: 06 70/ 415 97 28
17.00 � 18.00 AEROBIK
- emel. nagyterem- INGYENES
18.00 - 19.00 Polgárõrség  - minden hó II. 
szerda - 

Csütörtök: 15.00 - 18.00
Könyvtár, internet hozzáféréssel
17.00 - 19.00 Istentisztelet: Kr. Sz. Egyház 

Figyelem: az INGYENES MOZGÁSPROGRAMOK
május végéig folytatódnak! 
A kistérség településein meghirdetett mozgásprogra-
mokról a kistérség honlapján, valamint az Egészségfej-
lesztési Iroda facebook oldalán is lehet olvasni: Bala-
tonföldvári Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda név
alatt.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

S z á n t ó d i  H í r l e v é l
Szántód Község Önkormányzatának lapja
Megjelenik:páros hónap utolsó hetében

Felelõs kiadó: Szántód Község Önkormányzata
Fõszerkesztõ: Morvay Zsoltné Tel.: 06 203 525-658

E-mail:szantodihirlevel@gmail.com
Szerkesztõbizottság tagjai:

Bor Ferenc, Galó Tibor,  Varga Krisztina
*

Készült 250 példányban a balatonföldvári
Quick Press nyomdában.

Tel.: (30) 7258-666, Tel./fax: (84) 340-022,
E-mail: nyomda@supraktv.hu

A lapban közzétett írások nem minden esetben a
Szerkesztõség álláspontját tükrözik.

Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza!
A szerkesztõség a beküldött írásmûvek tartalmi, stiláris hibáiért felelõsséget nem vállal.

A lap kereskedelmi forgalomba nem kerül.

Fotó: Cseplye László


