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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
A képviselõtestület 2016.júniusjúliusaugusztus   hónapokban hozott határozatairól tájékoztatás

A képviselõtestület 2016.június 22én megtartott ülésen az
alábbi döntéseket hozta:
 a Szántód Község Településszerkezeti Tervét az alábbiak sze
rint módosította:
�1. a) A TSZT jelû Településszerkezeti Tervlap Endrõdi utcá

val, a 402 hrsz.ú zöldterülettel, a 403 hrsz.ú úttal, a Kis
faludy Károly utcával és a Gyulai Jenõ utcával határolt te
lektömbjének normatartalma helyébe, e határozat 1. mel
léklete szerinti tervlap normatartalma lép;

b) A TSZT  jelû Településszerkezeti Tervlap Hajnal ut
cával, a Márton Ferenc utcával, a Nádas területtel, a
vasúttal  és a Móricz Zsigmond utcával határolt  te
lektömbjének normatartalma helyébe, e határozat 1.
melléklete szerinti tervlap normatartalma lép;

c) A TSZT jelû Településszerkezeti Tervlap 304 és 307
hrszú közterületeinek és a Csemetekert utca északi
kiszélesedésének normatartalma helyébe e határozat
1. melléklete szerinti településszerkezeti tervlap nor
matartalma lép.

1. A változások leírását e határozat 2. melléklete  tartal
mazza. 

2. A  település  területi mérlegét e határozat 3. melléklete
tartalmazza. 

3. Szántód Község Településszerkezeti  Terve  e  határozat
4.  melléklete  szerint  kiegészül  a  területrendezési  ter
vekkel való összhang igazolásával.

4. A település közigazgatási területére vonatkozó biológi
ai aktivitás érték számítási eredményét e határozat 5.
melléklete tartalmazza.� 

 a  Szántód,  Hajnal u. Móricz Zs. u. és a Hattyú u.Móricz
Zs. u. keresztezõdésekben  gyalogátkelõhelyek létesítésére érke
zett  ajánlatok közül a  Térkõ és Kert Kft. ( 8623 Balatonföld
vár, Hegyalja u.13.)   összesen bruttó  1.913.884, Ftos ajánla
tát  fogadta  el  és  felhatalmazta  a  polgármestert  a  vállalkozói
szerzõdés megkötésére.
 a  Szántód,  Hajnal u. Móricz Zs. u. és a Hattyú u.Móricz
Zs. u.   keresztezõdésekben a    gyalogátkelõhelyek    világítására
érkezett  ajánlatok közül a  Magyar és Társa 2000 Kft. ( 8131
EnyingBalatonbozsok, Mikszáth K.u.3/B.) összesen 654.000,
Ft + ÁFA ajánlatát fogadta el  felhatalmazta a polgármestert a
vállalkozói szerzõdés megkötésére.
 a  Szántód,  Hajnal u. Móricz Zs. u. és a Hattyú u.Móricz
Zs. u.  keresztezõdésekben a  gyalogátkelõhelyek   építésére ér
kezett  mûszaki  ellenõri  árajánlatok  közül    Incze  Domokos
40.000, Ft + ÁFA  ajánlatát fogadta el és felhatalmazta a pol
gármestert a vállalkozói szerzõdés megkötésére.
  a  SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit
Kftvel 2016. évre kötött települési hulladék gyûjtésére, szállítá
sára,  kezelésére  és  ártalmatlanítására  vonatkozó  a  jegyzõ
könyvhöz mellékelt közszolgáltatási szerzõdés módosítását jóvá
hagyta.
   a Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társuláshoz Kapoly,
Bedegkér  és  Somogymeggyes  községek  önkormányzatának
2017. január 1jétõl történõ csatlakozási szándékát támogatta. 
 a Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társulásból Zamárdi
város önkormányzatának 2016. december 31. napjával törté
nõ kilépését jóváhagyja. 
 Lantos Géza budapesti lakosnak a  szántódi  620 hrszú in

gatlan megvételére vonatkozó ajánlatát megismerte és nem kí
vánt élni az ingatlan megvételével.
 a Kõröshegy Község Önkormányzat Képviselõtestületének  az
óvodai feladatátvállalásra vonatkozó megkeresését megismer
te, nem kívánt feladatellátási szerzõdést kötni, a jövõ évi költ
ségvetéskor visszatér rá.
  a  Szántódpusztai    gyalogátkelõhely  forgalomirányító  jelzõ
lámpák karbantartási és javítási költségeit átvállalta és a Ba
latonföldvári  Többcélú  Kistérségi  Társulással  megállapodást
köt.

A képviselõtestület 2016.július 13án megtartott    rendkí
vüli ülésen az alábbi döntést hozta:

 a  Magyarország  2016.  évi  központi  költségvetésérõl
szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. a) pontjá
ban  meghatározott  közmûvelõdési  érdekeltségnövelõ
támogatás  jogcímen  pályázatot  nyújt  be  az  önkor
mányzat által  fenntartott Palóczi Horváth Ádám Kö
zösségi Ház közösségi színtér  berendezési tárgyainak
gyarapítása, székek és szekrények beszerzése céljára, a
támogatási kérelem benyújtásához   1.797.138.,      fo
rint önrészt a 2016. évi költségvetésének tartaléka ter
hére biztosítja és  felhatalmazta a polgármestert a  tá
mogatási igény benyújtására.

A képviselõtestület 2016.augusztus 8án megtartott ülésen
az alábbi döntéseket hozta:

 a szántódi 482 hrsz. alatt felvett  �strandfürdõ� meg
nevezésû  ,  2101 m2  térmértékû  ingatlan meghatáro
zott 62 m2 nagyságú részére vonatkozóan 2016.július
2.napjától   2017.július 2.napjáig bérbe adja  a MÁV
Felépítménygyártó  és Gépjavító  Kft.  (5137  Jászkisér,
Jászladányi út 10) részére. A képviselõtestület a jegy
zõkönyvhöz mellékelt  bérleti  szerzõdést  jóváhagyta  és
felhatalmazta a polgármestert a bérleti szerzõdés meg
kötésére. 

 a Nemzeti Szabadidõs �Egészség Sportpark Program
ban részt kíván venni és kérelmet nyújt be a szántódi
781 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon  elhelyezendõ
C típusú 90 m2 alapterületû 8 sporteszközös sportpark
megvalósítására.  Nyilatkozott,  hogy  a  kültéri  sport
park, illetve futókör akadálymentes  megközelítéséhez
szükséges    eszközök/felépítmények  megvalósítását  és
azok karbantartását önerõbõl vállalja. 

 pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelõs
miniszter  2015.évi  C.törvény  3.melléklet  II.8.pontja
szerint, az adósságkonszolidációban  nem részesült te
lepülési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására
kiírt pályázatára az a) a település belterületén út, híd
vagy járda építésére, felújítására, karbantartására pá
lyázati alcélra a Jókai utca  déli oldalán lévõ járda fel
újításának  támogatására. A képviselõtestület  az igé
nyelt  támogatás  mértékét  10.000.000,  Ft  összegben
jelölte  meg,    a  támogatás  mértékét  meghaladó
11.087.429, Ft költséget  saját forrásából biztosítja.

 az önkormányzati  társulásokban végzett 2015.évi te
vékenységrõl szóló beszámolót elfogadta.

 a  SIÓKOM  Hulladékgazdálkodási  Közszolgáltató
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Nkftvel 2016. december 31. napjáig  szóló hulladék
gazdálkodási közszolgáltatási szerzõdés 2019. decem
ber 31. napjáig  történõ meghosszabbítása  tárgyában
döntését elhalasztotta és felkérte Siófok Város Önkor
mányzatát, hogy a SIÓKOM Nkft. 2016. április 1. és
a  SIÓKOM  Nkft.  100  %ban  Siófok  Város  Önkor
mányzata  tulajdonába  kerülése  közötti  idõszakban
felmerülõ  veszteségének pótlása  tárgyában  tegye meg
nyilatkozatát,  valamint  a199/2016.(VI.28.)  számú
határozatában, az NHSZ Zöldfok Zrt. által üzemeltett
ISPA/KA vagyon üzemeltetésére vonatkozó szerzõdés
sel  összefüggésben  jelzett  esetleges  közszolgáltatási
szerzõdésmódosítás tartalmát részletesen ismertesse.

 a  2016.évi  költségvetésérõl  szóló  1/2016.(II.29.)  ön
kormányzati  rendelet  felhalmozási  célú  tartalékának
a terhére fejlesztési célokat határozott meg: a Jókai ut
ca déli oldalán lévõ járda felújítására, a Partivilla sor
csapadékvíz és útfelújításának tervezésre,  önjáró fû
nyíró beszerzésére, szippantó tartály beszerzésre a pol
gármester kérjen be árajánlatokat.

 a  2016.évi  költségvetésérõl  szóló  1/2016.(II.29.)  ön
kormányzati  rendelet mûködési    célú  tartalékának a
terhére  dr.Kisegyházi  Attila  háziorvos  részére
240.000, Ft  támogatást állapított meg. 

A képviselõtestület az alábbi rendeleteket alkotta:
7/2016.(VI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SZÁNTÓD KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁ
NAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁ
SÁRÓL  SZÓLÓ 10/2012. (XII.7.) ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

8/2016.( VI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS
RÓL SZÓLÓ 4/2014.(IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI REN

DELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

9/2016.( VIII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS  ALAPVETÕ SZABÁ
LYAIRÓL, ÉS EZEK ELMULASZTÁSÁNAK  JOGKÖ
VETKEZMÉNYEIRÕL SZÓLÓ 6/2016.(V.30.) ÖNKOR

MÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Kissné Bolha Andrea fõtanácsos
Szántód referens

TISZTELT SZÁNTÓDI SZÜLÕK!

SZÁNTÓD  KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK  HATÁROZA
TA ÉRTELMÉBEN 

a.) Az  óvodások  részére    egyszeri
5.000,  Ft  települési  tanévkezdési
támogatást állapított meg.

b.) Az általános iskolai  tanulmányokat
folytató    tanulók  részére    egyszeri
5.000, Ftot, valamint  a tankönyv
csomag  értékével    azonos  összegû
települési  tanévkezdési  támogatást
állapított meg. A  támogatás igény
bevételéhez a   jogosult nevére kiál
lított  tankönyvcsomagra  vonatkozó
számla másolatát kell benyújtani az
önkormányzathoz.

c.) A középiskola tanulmányokat folyta
tó tanulók, valamint a felsõfokú ta
nulmányokat folytató hallgatók  ré
szére  egyszeri  20.000,  Ft  települési
tanévkezdési  támogatást  állapított
meg. A  támogatás igénybevételéhez
a  közép és felsõfokú tanintézetben
tanulóknak  a  2016/2017.évrõl  szóló
iskolalátogatási,  illetve  hallgatói
jogviszonyról szóló  igazolást kell be
nyújtani az önkormányzathoz.

A  TÁMOGATÁS  NYÚJTÁSÁNAK  FELTÉTE
LE,  HOGY  A  TANULÓ,  HALLGATÓ
SZÁNTÓDI  LAKÓHELLYEL  RENDELKEZ
ZEN  ÉS  ÉLETVITELSZERÛEN  SZÁNTÓD
KÖZSÉGBEN TARTÓZKODJON.

SZÁNTÓD, 2016. augusztus 16.

VIZVÁRI ATTILA
POLGÁRMESTER

Elkészültek a zebrák a Móricz Zsigmond utcában
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ZENÉS és TÜZES EST SZENT IVÁN ÉJ
ALKALMÁBÓL

Június 24én a délután valóban �zenésen� és nagyon jó
hangulatban  indult,  a  Rigó  utcai  strand  területén.  A
vidám hangulatot a VILLON TRIÓ alapozta meg, elsõ
sorban  az  együttes  front  emberének  Kiss  Barnának  a
zenét kísérõ szövegeivel. Késõbb csatlakozott hozzájuk a
NEMADOMFEL  együttes  két  szólistája  is:  Mihályi
Norbert  és  Zakál  Zoltán,  akik  ismét  bebizonyították,
hogy az életet csak humorral lehet túlélni és elviselni! A
strand  legtávolabbi  szegleteiben  fekvõ napozók  is  csat
lakoztak a közönséghez, és nagy tapssal köszönték meg
elõadásukat.
Tûzgyújtásig a ZUNA DUÓ két tagja Tolnai Rudolf és
Illés  Dóra,  kellemes  zenével  szórakoztatta  a  strand
területén tartózkodókat, a gyerekeket pedig arcfestõ és
óriásbuborék készítõ várta. A látványos tûzzsonglõr pro
dukciót követõen a Szt. Iván éji tüzet a Petõfi (M2) TV
stábja,  pontosabban  Pató  Marci  gyújtotta  meg,  aki  és
akik érdemesnek találták a helyszínt és a programunkat
arra, hogy felvételt készítsenek róla.

VENDÉGÜNK VOLT A DEBRECENI ÍFJÚSÁGI
FÚVÓSZENEKAR

Július  1én Szántódon  is  bemutatkozott    a
DEBRECENI  ZENEDE  IFJÚSÁGI  FÚVÓSZENE
KAR,  amely  zenekar  a  debreceni  Kodály  Zoltán
Zenemûvészeti  Szakközépiskola  és  Zeneiskola  ifjúsági
együttese. 1976ban az akkor még Simonffy Emil nevét
viselõ  iskola  növendékeibõl  szervezõdött.  Három
évtizede  nagy  sikerrel  lépnek  fel  itthon  és  szerte
Európában.  2003  szeptemberétõl Sárvári  József vezeti
az  együttest,  amely  2008ban  vette  fel  a  Debreceni
Zenede Ifjúsági Fúvószenekara nevet.
Hangulatos  mûsorral  örvendeztették  meg  a  szántódi
közönséget.  Elõadásuk  során  hallhattunk  történelmi
indulót,  komolyzenei  átiratokat,  kifejezetten
fúvószenekarra  írt  kompozíciókat  és  könnyûzenei
slágereket  egyaránt. De  ami  igazán  kedves meglepetés
volt számunkra, az a balatoni, a Balatonról szóló dalok
ból összeállított blokk volt. 
A  nagy meleg  ellenére  is  üdeséget,  frissességet  hoztak

közénk! Az elõadás után, a közeli településen táborozó
zenekar  diákjait  önkormányzatunk  egy  finom  gulyásra
invitálta a közösségi ház udvarán, amelyet nagyon nagy
örömmel fogadtak. 
SZENT KRISTÓF NAPOK SZÁNTÓDON,

SZÁNTÓDPUSZTÁN

Szántódpusztához  igazodva,  a  Szt.  Kristóf  napi  mise
valamint  az  autószentelést  megelõzõ  napon  tartunk
Szántódon  is  mindig  programokat.  Nevezetesen  a
gyerekek  számára  már  hagyománnyá  vált  aszfaltrajz
versenyt, illetve egy zenés estet. Minderre az idén július
22én  került  sor.  Nagy  vonzerõnek  számítottak  a  kis
autók, amelyeket sorra minden gyerek ki tudott próbál
ni,  de  az  aszfaltrajzversenyre  is  sokan  jelentkeztek.  A
téma:  a  Szt.  Kristóf  kápolna  Szántódpusztán volt.  A
Kossuth parkban, a rajzoláshoz kijelölt  területen Sereg
Istvánné  Posch  Adrienne  rajz  szakos  tanárnõ  és  fes
tõmûvész  örömmel  nyugtázta,  hogy  rengeteg  szépen
kidolgozott alkotás készült. Figyelembe véve a kompozí
ciót,  a  színek  felhasználását  és  formákat,  a  következõ
eredmény született:

A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI

Rendezvénysátor kerül felállításra a közösségi ház udvarán
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I. hely: FÓRIS ZALÁN  9 éves 
II. hely ELEK CSENGE  10 éves
III. hely VICZKÓ BORI  7 éves
III. hely VICZKÓ CSABA 
IV. hely KERTÉSZ KITTI  9 éves 

Kiemelkedõen szépet rajzolt: MOTEL ANIKÓ  7 éves 
De álljon itt az összes kis alkotó névsora (jelentkezési
sorrendben):
FÓRIS  CSENGE,  FÓRIS  HANGA,  FÓRIS  KINGA,
NAGY  KAROLINA  ANNA,  VÉGH  BARNABÁS,
LÁSZLÓ  CSENGE,  KÖRNYEI  ADRIENNE,
AMBRUS  GERGÕ,  UNGVÁRI  ZSOMBOR,
VIZVÁRI  TÜNDE,  KOLOZSI  LAURA,  FONYÓ
LUJZA  VERA,  KOVÁCSPATAKI  BOROSTYÁN,
KOVÁCSPATAKI  BÍBOR,    KOVÁCSPATAKI
BODZA, PATAKI ALMA, RÓZSAHEGYI NÁNDOR,
VICZKÓ  JÚLIA  SÁRA,  FONYÓ ÁDÁM,  BRANTL
REBEKA, BRANTL RAFFAEL, KERTÉSZ BENCE,
UDVARDI KRISTÓF, UDVARDI BLANKA, GÁBRIS
EMMA,  SZENTANNAI  GÁSPÁR,  SZENTANNAI
JENÕ, SZENTANNAI MIHÁLY, HAJNAL SAMU. 

Mindenki  kapott  emlékbe  egy  Szt  Kristóf  medált,  egy
Sport csoki szeletet és egy Szt. Kristóf kártyát, a helye
zettek még kaptak egy Szt. Kristóf füzetet és kulcstartót. 
Az estet a POPDEALERS zenekar zárta egy fergetege
sen jó táncos bulival. 
Július  23án  reggel  a  közösségi  háztól  indultak  a
SZAMÁRKÕ TELJESÍTMÉNYTÚRÁK résztvevõi,  a
Szent Kristóf Természetjáró Egyesület szervezésében. 
A  megemlékezésre  a  Szt  Kristóf  szobornál  rendhagyó
módon délután került sor, mivel Szántódpusztán a mise
idõpontját  is  megváltoztatták  délelõttrõl  este  19.00
órára. 17.00 órakor gyülekeztünk a szobornál azért, hogy
mint minden évben felhívjuk a figyelmet a biztonságos
közlekedés  fontosságára  valamint,  hogy  virágokkal
megemlékezzünk a közlekedési balesetben elhunytakra. 
A  szobor  talapzatához  a  következõ  intézmények  vagy
egyesületek képviselõi helyezték el a megemlékezés ko
szorúit:
  Szántód Község nevében, a testület jelenlétében: 

Vizvári Attila polgármester és Kurdiné Éberhardt 
Edit alpolgármester asszony

  Szántódpuszta Idegenforgalmi és Kulturális 
Központ nevében: Kovács Szilvia intézményvezetõ

  Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Siófok 
Hivatásos Tûzoltóság nevében: Kekecs Károly 
Richárd õrnagy és kollégái

  Balatoni Hajózási Zrt. Szántódrév, Kompkikötõ n
mevében:Széles János rév üzletágvezetõ

  Magyar Autóklub Siófoki Városi Csoport nevében:
Iregi Ferenc elnök

  SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt., Szántódi Erdészet
nevében : Iberpaker Gábor igazgató

  Szántódi Polgárõr Egyesület nevében: Galó Tibor 
elnök és Kárpáti József 

  Szent Kristóf Természetjáró Egyesület nevében: 
Bezeréti Katalin és Vilim Rózsa

  Szántódi Nyugdíjas Klub nevében: Kovács Béláné 
klubvezetõ és László Jánosné

  Krisztus  Szeretete  Egyház  Szántódi  Gyülekezete
nevében: Odenvald Gabriella és Necskosz Vaszilisz
Ezután egy kis csoporttal elindultunk a meghirdetett

I. �VÁNDORBOTOS� SZT. KRISTÓF
GYALOGTÚRÁRA

Szántódról  a  Szt.  Kristóf  szobortól  a  Római  úton
keresztül Szántódpusztára, a mise helyszínére. 
A vándorbotot,  amelyik  velünk volt,  a  tavaly kaptam a
Szt  Kristófnapi  mise  alkalmával,  és  amelyet  Böjte
Csaba atya megáldott. Erre a vándorbotra a gyalogtúra
kezdete  elõtt  szalagot  tûztünk,  amelyre  minden
résztvevõ  ráírta  a  nevét! A  túra  a  nagy meleg  ellenére
kellemes  sétának bizonyult  a Római úton,  az  árnyékot
biztosító  fák  között.  Ismerkedésre  és  jó  kis  beszél
getésekre került sor,  így mindenkit csak bíztatni tudok,
hogy tartson velünk a következõ 2017es Szt Kristóf ván
dorbotos gyalogtúrán!  
Akik ez alkalommal részt vettek a sétán:

BALASSA ANITA � KEREKI
BERÉNYI GYÖRGY � BUDAPEST
BERÉNYI GYÖRGYNÉ � BUDAPEST
CSICSAI KATALIN � BUDAPEST
LANDESZNÉ VURA JOLÁN � KOMÁROM
(CSÉM)
LANDESZ EVELIN � KOMÁROM (CSÉM)
MUDRÓCZKI ANNA � KOMÁROM
SCHMOLL KAROLINA � CEGLÉD
SZITA ISTVÁNNÉ � BUDAPEST
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TÓTH LÁSZLÓNÉ � BUDAPEST
KURDINÉ ÉBERHARDT EDIT � Szántód
KÁRPÁTI JÓZSEF � Szántód
ALBERT G. RÉKA � Szántód
Reméljük minden évben egyre többen leszünk és hagy
ománnyá növi ki magát ez az idén elõször meghirdetett
esemény!
Szántódpusztán a mise elõtt ünnepélyes keretek között
felavatásra  került  a  temetõ  új  keresztje. Vizvári  Attila
polgármester szavai után a keresztet Böjte Csaba áldot
ta meg. A Puszta régi lakói, vagy lakóinak hozzátartozói
és a szép számú érdeklõdõ nagy elismeréssel nyugtázta
Szántód önkormányzatának gesztusát, azt a tényt, hogy
anyagilag  és  tevõlegesen  is  felvállalta  a  temetõ  rend
betételét  (kigazolás,  fák  ültetése,  új  kerítés  építése,
fejfák  pótlása,  járda  építése)  valamint,  hogy  megter
veztette  és  kivitelezte  egy  új  kereszt  felállítását,  a  régi
elporladt helyébe.
A  kereszt  készítõje  Tari  József kõfaragó,
Balatonszemesrõl.

A nap további részében 19.00 órától a kápolnadombon,
immár  kellemes  hõmérséklet  közepette  hallgathattuk
meg a misét Kocsi György plébános úr és Böjte Csaba
ferences rendi szerzetes közremûködésével. A jármûvek

áldása  alatt  a Marosszéki  Kodály  Zoltán  Gyermekkar
végig  énekelt.  Igazi  varázslatos  élményt  nyújtottak  a
csodás alkonyatban Kodály Zoltán Esti dalát énekelve. 
Ez  a  délután  számomra  mindenképp  emlékezetes
marad: a délutáni kellemes �vándorbotos� gyaloglással,
Szántódpusztán a szépen rendbe hozott temetõ és az új
kereszt  látványával  az  elõdeink,  a  hagyományok
tiszteletére emlékeztetve, a mise után az alkonyatban a
kápolnadomb  fái között megcsillanó Balatonra  rálátva,
közben hallgatva a kórus csodálatos dalait� Szép volt!

BALATONOS NAP

2004.  óta július  vége,  a  hónap  utolsó  szombatja a
Balatoni Halak Napja. Ezzel is elõsegítve a Balaton ter
mészeti  értékeinek  védelmével  kapcsolatos  szem
léletváltást.
�Ha a Balaton halaival baj van, akkor a tóval is baj van,
sõt, akkor az ott élõk megélhetésével is baj lesz�  mond
ta  az  elsõ  alkalommal megünnepelt  balatoni  halnapon
Persányi  Miklós  az  akkori  környezetvédelmi  miniszter
(jelenleg a Fõvárosi Állat és Növénykert fõigazgatója).
Egyúttal  célul  tûzték ki a  tó õshonos halállományának
és természetes állapotának helyreállítását.
Július 30án az említett naphoz kapcsolódva Balatonos
Napot tartottunk  a  Kossuth  parkban,  amelynek  célja
volt, hogy egy kicsit a nagy tóra terelje a figyelmet, töb
bet megtudjunk róla, mert bizony  tapasztalatom szerint
 sokan élnek a tó partján olyanok, akik nagyon keveset
tudnak  róla.  Az  alapvetõ  paramétereirõl,  legendáiról,
halairól,  híres  természeti  adottságairól. Meghívásomra
ezért  volt  a  vendégünk Nyulász  Péter a Helka  trilógia
írója,  aki  könyveiben  nagyon  szórakoztató  módon
eleveníti  fel  a Balaton  legendáit,  jelen esetben pedig a
könyvek keletkezésének hátterérõl beszélt; ezért  jött el
Szilas  Miklós,  aki  zenés  elõadásával  a  két  balatoni
tündér:  Helka  és  Kelén  legendáját  mesélte  el;  ezért
került  sor a Balatonról  szóló kvízre, halas  játékokra és
ezért    tanultam  meg   papírból   nagyon  jópofa   kis ha
lacskákat  hajtogatni  a  gyerekek  számára. Még  az  estet
záró Colonia Express is énekelt a Balatonról. Akinek pe
dig kedve támadt sült halat vacsorázni, az megtehette a
jelenlévõ mobil halsütõ büfés kocsi jóvoltából.
A még fejleszthetõ rendezvényt követõen, ha csak eggyel
több  gyerek  vagy  felnõtt  veszi  kézbe  Nyulász  Péter
Helka trilógiáját (Helka a Burok völgy árnyai, Ciprián



nyomában, Kamor Helka menyegzõje; amelyeket én is
nagy  élvezettel  olvastam),  vagy  ha  csak  eggyel  többen
tudják már, hogy a �77 km� a Balaton hosszára utal vagy,
hogy  a  Balatonon  az  Arany  vagy  Ezüst  hidat  hol  kell
keresni, már elértük célunkat! 

ZENÉS EST DJvel
Augusztus  6án  a Kossuth  téren  a  nyári  rendezvények
idejére  felállított  sátor  alatt, régi  nyarak  hangulatát
idéztük,  amikor    többnyire    különbözõ    Balatonparti
diszkók zenéjére szórakoztak, táncoltak az itt nyaralók.
Ez  alkalommal  DJ  GERYB  keverte  a  mai  modern
zenéket retró slágerekkel, láthatóan sikerrel! 
Jövõre  jobban oda kell  figyelnünk a kezdési  ill. a befe
jezési idõpontra. Mivel amíg a nagy többség jól szórako
zott a késõ esti idõpontig, a fiatalság nagy része  a ma
napság szokásos módon  jóval éjfél után jelent meg, egy
legalább  hajnalig  tartó  buli  reményében. Azt  viszont  a
környéken  lakók    a  hangos  zene miatt    nem  nagyon
preferálják.  Tehát  meg  kell  találnunk  azt  a  bizonyos
arany  középutat,  mindenki  megelégedésére!
Szeretnénk, ha mindenki jól érezné magát Szántódon.

A.G. Réka 
mûvelõdésszervezõ
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PROGRAMELÕZETES 2016.

Augusztus 20. szombat 18.00 óra
SZENT ISTVÁNNAPI KENYÉRSÜTÉS a közösségi
ház új kemencéjében 
és ZENÉS EST a STOPPAL!
A gabona útjának bemutatása a sütésig
hagyományos eszközökön, tárgyakon keresztül.
Terméskép készítés.
kisebbeknek, érdeklõdõknek
A helyszínen BÜFÉ és LÁNGOSÁRUS!
Helyszín: Pálóczi H. Á. Közösségi Ház udvara

Augusztus  27. szombat
FALUNAP és ZENÉS KOMPSÉTA 
 részletes program az újságban 
Tombola felajánlásokat köszönettel elfogadunk!
Helyszín:  KÖZÖSSÉGI HÁZ UDVARA, 

majd Szántódrévbõl 1 órás KOMPSÉTA!

Augusztus  30. kedd 16.00 � 18.30
VÉRADÁS
Helyszín: Pálóczi H. Ádám Közösségi Ház 

Szeptember 17. szombat 
KIRÁNDULÁS KALOCSÁRA és a XXVII. Kalocsai
Paprikafesztiválra!
Elõreláthatóan:
Részvételi díj  a véradók kivételével : 2.700 Ft / fõ a
díj csak az utazás költséget tartalmazza.(Véradóknak
az utazási költséget az önkormányzat fizeti.) 
Szeptember 13ig, jelentkezéssel együtt kérjük az össze
get is befizetni!
A közösségi házban: Albert G. Rékánál, tel.: 30/265 49 81
81
A falugondnoknál: Mucza Milánnál , tel.: 30/ 400 12 21

Szeptember 22. csütörtök
EURÓPAI AUTÓMENTES NAP
Kérjük ezen a napon ha tehetik autó helyett kerék
párral, vagy tömegközlekedési eszközzel közlekedjenek!

Szeptember30. péntek
NÉPMESE NAPJA

Október 8. szombat d.u.
NEM CSAK A HÚSZÉVESEKÉ A VILÁG !  IDÕSEK
NAPJA  
Helyszín: Pálóczi H. Ádám Közösségi Ház

Október 23. vasárnap 
1956� 2016 
MEGEMLÉKEZÉS a 60 éve történt eseményekrõl,
valamint Nagy Imre születésének 120 éves évfordulójáról.
Helyszín: Erdészet tér

Keressék és figyeljék szórólapjainkat, hirdetõtábláin
kat,
weboldalunkat valamint a képújságot!
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Információ: Pálóczi H. Ádám Közösségi Ház
8622 Szántód, Iskola u. 9.Tel.: 84/ 345384,  30/ 2654981
Email: info@szantod.hu.   www.szantod.hu

A.G. Réka
mûvelõdésszervezõ
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2016.  június  25én (szombaton)  fél  kettõkor  a  közösségi
házunknál már többeken vártuk a Tüskés Tibor megemlé
kezésre érkezõ családtagokat, elõadókat és minden kedves
érdeklõdõt.
Az elõzõ évek megemlékezéseihez hasonlóan elõször a szü
lõháznál kezdtük az ünneplést. A polgármester úr, Vizvári
Attila köszöntötte kedves vendégeinket, majd a koszorúzá
sokra  került  sor.  Elsõként  a  Tüskés  család  nevében  Dr.
Nagy Anna helyezte el koszorúját. A márványtáblánál má
sodikként a Tüskés Tibor Testvérmúzsák Asztaltársaság ne
vében G. Tóth Károly koszorúzott. Községünk vezetõsége,
lakói és olvasói nevében dr. Karabinszky Gyula és Kárpáti
József  községünk díszpolgárai  helyezték el az emlékezés
koszorúját.

Együtt érkeztünk vissza a könyvtár elé, ahol Dr. Nagy An

na koszorúzott, majd néhány kedves emlékezõ szóval idéz
te férje gondolatait, a náluk tett elsõ látogatásom emlékét,
Tibor rólam alkotott véleményét: �Teodóra  jó lélek.�

A kisteremben elsõként G. Tóth Károly nagyszerû elõadá
sát hallgathattuk meg, aki számunkra Tüskés Tibor: A város

és írója címû posztumusz kötetet mutatta be.
Érdeklõdéssel  hallgattuk Zsirai  László vetítéssel egybekö
tött  elõadását  és  az: �érezzék  egy  kézfogásról...� címû  új
könyvének a bemutatását, figyelmünket különösen a mi Jó
zsef Attiladíjas írónk fejezetére összpontosítottuk.
Neves elõadóink után említést tettem a legújabb kötetünk
ben   Szántód a mûvészetekben  megjelent Tüskés Tibor
ral  kapcsolatos  fejezetrõl,  amellyel  községünk  tiszteleg  író
nagyságunk emléke elõtt. Kiemeltem, hogy az õ munkássá
gát fia, Tüskés Gábor is méltó módon folytatta.
Az elõadások elhangzása után kialakultak baráti és kötet
len beszélgetések, melyek mellé szerény kínálás társult.
Tisztelettel  megemlítem  a  kedves  érdeklõdõk  számára,
hogy a  fent említett kötetek könyvtárunkban meg  is vásá
rolhatók.

***

Szeretném a kedves olvasókkal tudatni, hogy a Szántód a
mûvészetekben címû könyvünk kapcsán az a megtisztelte
tés  ért,  hogy  Lõrincz  Sándor  meghívására  a Somogy  TV
stúdiójában június 29én egy beszélgetés felvételére került
sor, ami a Miért? címû mûsorban július 7én került adásba
és az interneten is megtekinthetõ. 
(http://www.somogytv.hu/videok/miert/115519)

***

Szeretném megemlíteni a kedves olvasóknak, hogy a siófo
ki Helyi Érték (HÉ!) egyesület elnökének, Gyarmati Lász
ló  megtisztelõ  meghívásának  köszönhetõen  vettem  részt
egy  fesztivál  megnyitóján.  A  Víztorony  mellett  felállított
HÉ!  könyves  sátrában  vonultathattuk  fel  a  város  térségé
ben  lévõ településekkel kapcsolatos kiadványokat. Ezen a
rendezvényen  a  Szántóddal  kapcsolatos  könyveinkkel  au
gusztus 3án (szerdán) 17 órától 20 óráig voltam jelen, hogy
az esetleges érdeklõdõk számára könyveinket ismertethes
sem, igény esetén dedikálhassam is.

Ezek a könyvek könyvtárunkban is megvehetõk:
 Szántód (2000,)
 Szántódpusztától Szántódig (1000,)
 Szántód a mûvészetekben (2300,)

Az utóbbi kötet kapcsán bemutatása óta folyamatosan ér
keznek a pozitív visszajelzések. Ez a könyv rohamos ütem
ben fogy, a még ebbõl vásárolni kívánók szíveskedjenek mi
elõbb érte jönni a könyvtárba.

 Aki a Balatoniak lexikont szeretné megvenni, 4000, Ftot
szánjon rá.

A KÖNYVTÁR HÍREI



V. SZKÍT
Jubileumi rendezvény

Ebben  az  évben  már  ötödik  alkalommal  került  megren
dezésre a SZántódi Kötõdésû Írók Találkozója.
Az  elmúlt  évekhez  hasonlóan,  nagy  körültekintéssel
készítette elõ a találkozót megálmodója, Maurer Teodóra.
A nagyteremben folyó felújítási munkák miatt. a SZKÍTtel
kapcsolatos kiállítás késõbb került bemutatásra.

Vendégeinket köszöntötte és tíz órakor a rendezvényt meg
nyitotta Kurdiné Éberhardt Edit alpolgármester asszony.

Werner Stöckl megbetegedése miatt    az  író  kérésére    a
készülõ  könyvérõl  /Rex,  ein  wahres Hundeleben/  Maurer
Teodóra  beszélt,  felsorolta  az  alkotó  korábbi  köteteinek
címét is.
Visszatérõ  vendégünk Marosi  Antal  író,  újságíró,  aki az
Inter  Arna  Caritas; Fegyverek között  a  szeretet címû

könyvét ismertette és a 21 éves katolikus tábori püspökség
történetével foglalkozott.

Elõször  érkezett  közénk B.  Léránt  Árpád író, akivel
Laczkó  András szerkesztõ  folytatott  beszélgetést,  bemu
tatásra  került  a Kisvárosi  boszorkányüldözés címû  regény.
A  szerzõ  felolvasásának  köszönhetõen megismerhettük  a
regény  egyes  izgalmas  részleteit.  A  dialóguson  keresztül
megismertük az  író alkotói pályáját, beszélt a  terveirõl. A
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Kérem, egyúttal szíveskedjenek megtekinteni a másik eladó
könyveket, a többi kiadó érdekes kínálatát is! 

***

Szeretném felhívni a kedves érdeklõdõk figyelmét, hogy az
elõzõ négy évben már megszokott a SZKÍT eseményéhez
kapcsolódó kiállítási anyagunk felállítása az idén a felújítá
si munkálatok miatt sajnos késõbbre tolódott. Köszönet a
kiállítók  Angyal Júlia, ifj. Ezüst Gy. Zoltán, Farkas Gyön
gyi, Kleinheincz Magdolna, Orient Enikõ, Sereg Adrienne,
Véghseõ Klára    hogy mûveiket  (festményeiket és  textil
munkáikat) rendelkezésünkre bocsájtottak, valamint a kiál
lítás felállítói  Sereg Istvánné Posch Adrienne, Sereg Ber
talan, ifj. Ezüst Gy. Zoltán és Albert Réka  számára. A kö
zös kiállítás    tisztelettel kérjük,  tekintsék meg minél  töb
ben  a falunap után kerül elbontásra.

*** 

Könyvtárunkba június végén érkezett meg a legújabb köny
veink szállítmánya, köszönet érte Sárosdi Judit kolléganõ
nek. Ebben az anyagban  gondoltunk a rosszul és gyengén
látókra is  vannak hangos könyvek is

***

Könyvtári  kínálatunk  soksok  ajándékkönyvvel  gyarapo
dott. Ezért köszönet a kedves olvasóknak: Lóczyné Sasvári

Csilla, Ute Meingast, Josef és Marion Ott valamint Stikrád
Istvánné részére.

***

Köszönet  mindazoknak  az  ismeretlen  olvasóknak,  akik  a
�Könyvet  könyvért� polcra az elvitt könyv helyébe odate
szik a saját könyvüket. Örülök, hogy a polc használati sza
bályait betartják és köszönöm, hogy a polcon rendet is tar
tanak. A vakáció ideje alatt észleltem, hogy ennél a polcnál
néha apró játékés sportszerek is új gazdára leltek.

***

Augusztusban két budapesti  középiskolás   Veress Dániel
és Veress Réka  teljesítették könyvtárunkban a közszolgá
lati  óráikat. Mindketten  régebb  óta    mivel  családjuknak
Szántódon van nyaralója   kedves szüleikkel rendszeresen
jártak hozzám kölcsönözni. A gyerekek szántódi kötõdése
is  számított  abban,  hogy  könyvtárunkban  segítõkészen,
készségesen  helytálltak  feladataik  elvégzésében.  Adódtak
számukra váratlan találkozások  könyvtárunk névadója fi
ával,  Tüskés  Gáborral  és  nejével;  elsõ  könyves  íróval,  a
Zamárdiban élõ Veszeli Zoltánnal  és kedves pillanatok.

Maurer Teodóra
könyvtáros
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kötet  dedikált  példánya  könyvtárunkban  olvasható,  köl
csönözhetõ. 

Gógné  Farsang  Márta bemutatta,  sokoldalú,  saját
kiadójukat  a  Raszter  Kiadót.  Beszélt  a  legújabb
köteteikrõl,  amelyek  gyermekverseket,  versesköteteket,
nagyszerû színészeinkkel összefüggõ alkotásokat tartalmaz
nak.  Szó  esett  itt  családi  eseményekkel  összefüggésben
keletkezett  tervezett,  ill.  a  másik  családtag  számára
meglepetésként elkészített könyvekrõl is. A felsorolás ezzel
még nem ért véget, hiszen Márta és János hozott magával
folyóiratokat is, hogy Csongrád megye Csongrád városában
szerkesztett Föveny számunkra  Somogyban  is  megismer
hetõvé váljon. Ismertetésre került egy pályázatuk anyaga is,
amely  elolvasható  a  könyvtárban.  Érdemes  nevezni,
�szárnyainkat  próbálgatni�! A meglepetések  sora  azzal  ért
véget, amikor a kiadó vezetõi  Góg János is megerõsítette
a  szándékukat    minden  bemutatott  könyvüket
könyvtárunk számára ajándékba átadták.
Köszönetet a RASZTER Kiadó nagylelkû adományáért!.
Amint már megszoktuk Gyócsi László író ismét egy újabb
történelmi regényét  Határtalan hûség  hozta el nekünk.
Zrínyi  év  van,  elõadása  a Zrínyiekrõl  szólt,  amely  az Egy
történelmi  évforduló  és  ami  mögötte  van  címet  kapta.
Beszélt  a  tervezendõ  szeptemberi  szigetvári  ünnepi
eseménysorozatról is, ahova õ is hivatalos, mert oda épp a
fent említett kötete kapcsán kapott meghívást.

A  szünetben,  felfrissültünk,  a  �szendvicsebéd�  elfo
gyasztása közben, volt idõ egy kis  beszélgetésre.

A  szünet  után,  Maurer  Teodóra  bemutatta,  a  Magyar
Költészet  Napja  alkalmából  megjelent,  Szántód  a
mûvészetekben címû legújabb könyvét. 

Nagy  érdeklõdéssel  hallgattuk  meg Góg  János a Dél
Alföld  irodalmi  élete címû  elõadását,  az Alföldi  paletta
címû  antológiáról  szóló  beszámolóját,  verseit.  Jókedvre
derültünk,  amikor  néptáncos  múltjára  utalva,  a  nép
mûvészet  szeretetét  igazolva  János  megszólaltatta  népi
hangszerét, a dorombot.

Minden  évben  megtisztelte  rendezvényünket Dr.  Papné
Almássy  Katinka,  aki  ebben  az  évben  a  Rengõ  Helikon
címû verseskötetébõl olvasott fel részleteket.
Az  elõzõ  négy  találkozón  mindig  lelkesen  vett  részt L.

Burda Zsuzsanna költõ, író, képzõmûvész. Mivel az írónõ
most komoly ok miatt távol maradt, kérésére a kerek évfor
duló kapcsán  19562016; 60 éve történt � Maurer Teodóra
olvasta fel  az általa kért, az 1956ban játszódó részletet az
Ella könyve címû regényébõl.

Mindig  szívesen  jön  a  szántódi  találkozóinkra Búzás
Huba költõ, aki most a Laczkó Andrással folytatott beszél
getése  során  a Kúszmászva  Európa zsámolyán címû  ver
seskönyvének  a  bemutatóira  és  fogadtatására  utalt.
Legjobb volt, hogy verseit  ismét a  saját elõadásában hall
gathattuk  meg.  Beszélgetésükbõl  megtudtuk,  hogy  a  líra
milyen újdonságokkal bír, valamint Huba milyen új versfor
makreációt talált ki.

Rövid  kávészünet  után  következett,  Sereg  András, aki
elsõ  ízben  volt  vendégünk.    Tíz  évet  dolgozott  az

Alkotmánybíróság  sajtófõnökeként,  akkor  is,  amikor  1997
ben Szántód önállóvá vált. Röviden beszélt Szántód önál
lóvá válásának történetérõl,  és az eseménnyel kapcsolatos
újságcikkekbõl olvasott fel. Több kiadvány jelent meg gon
dozásában.  Ezekbõl  az  érdekes  kiadványokból  például  a
2007évi  Alkotmánybírósági  évkönyv,  az  ifjúság  részére
készített jogszabálygyûjtemény Jogod van hozzá címmel, és
egy politikusról írt életrajzot is ajándékozott a könyvtárnak. 

Steffer ildikó mûvésztanár is mindig szívesen jön a szántó
di rendezvényeinkre. Õ Márai Sándor mûveinek jó ismerõ
je   Az  igazság  jegyében; Gondolatok  Márai  Sándorról 
címmel tartott beszámolót.
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Együtt  örültünk Simonné  Pohner  Mária Izzó  lávafolyam
címû  második  verseskötetének.  A  költõ  felolvasásában
hallgattunk  meg több versét. Köszönet az új kötet dedikált
példányáért.

Vasvári  Zoltán etnográfus  visszatérõ  vendégünk,  aki  a
Takarója  a  csillagos  ég    In  memoriam  Matyikó  Sebestyén

József címû  emlékkötet  születésérõl  beszélt.  A  visszaem
lékezést a költõ életútját bemutató fényképek kivetítésével
tette színesebbé.

Hidvégi  Iván a  tavalyi  SZKÍT óta  eltelt  év  során megjelent

publikációiról  adott  számot. A Keresztény  Életben,  az Új
Emberben megjelent cikkeinek a fénymásolatait is elhozta.
Beszélt, a cserkészettel összefüggõ, a KAIROSZ Kiadónál
készülõ könyvérõl.

Gyarmati  László újságíró  megbízására  Maurer  Teodóra,
pár  szóban  bemutatta  a  BALATONIAK  címû  lexikont,
amelyben szó van községünkrõl is.

Nagy  örömünkre  szolgált,  hogy  az  elõzõ  SZKÍTek
résztvevõi közül megtisztelt bennünket, itt volt családjával
a Tótokilapról származó Kovács Gábor és eljött körünkbe
barátnõjével Veszeli Zoltán.

Végül,  a  hírlevél  szerkesztõjeként  beszéltem az  újsá
gunkról, majd az eddigi SZKÍT rendezvényekrõl készített
összeállítást néztük meg képekben.
Sok emléket idéztek fel a fotók, megemlékeztünk az azóta
elhunytakról.

Maurer Teodóra zárszavával ért véget, az érdekes témákat
feldolgozó,  sok  újdonságot  bemutató,  jó  hangulatú  ren
dezvény,  ahol  találkoztunk,  beszélgettünk  több megjelent
könyv szerzõjével  is. A könyvtár sok kötettel gyarapodott,
köszönhetõen az alkotóknak.

Morvayné Török Csilla
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Június 18án elérkezett az évzáró és a ballagás napja az
általános iskolákban, amelynek gyerekek és szülõk egy
aránt nagyon örültek. A szántódi diákok nagyon szépen
teljesítettek egész évben, ezért megérdemelt jutalmukat
az évzárón vehették át.
A balatonföldvári Széchényi Imre Általános Iskolában, a
2015/16os tanévben jutalomkönyvet kapott tanulók:

1. évfolyam: JuhászBécs Noel, Landauer Dalma,
SzabóKoncsag Julianna,
Ricza András Tamás

2. évfolyam: Kiss Csenge, Németh Mara
4. évfolyam: Pohner Liza
5. évfolyam: Várszegi Csenge
6. évfolyam: Galó Dániel
7. évfolyam: Várszegi Csanád

A Zamárdi Fekete István Általános Iskola évzáróján ju
talomkönyvet vehetett át: 3. évfolyam: Németh Jana

8. évfolyam: Horváth Mirjam, aki Nevelõtestületi dicsé
retben is részesült kitûnõ tanulmányi eredményéért, pél
damutató magatartásáért és szorgalmáért, kimagasló ta
nulmányi és sakk versenyeredményeiért 

8  éven  át  ki
emelkedõ  ta
nulmányi  mun
kájáért,  kiváló
versenyeredmé
nyeiért  és  pél
damutató  ma
g a t a r t á s á é r t
Horváth  Mir
jam  Fekete  Ist
vándíjat  ka
pott. 

Gratulálunk  a
szép  eredmé
nyekhez  és  jó
pihenést  kívá
nunk  a  nyári
szünetben!

Sárkányhajó verseny általános iskolásoknak

Az országos Sulisárkány Program rendezvénysorozat ré

szeként Siófokon június 19én sárkányhajós területi ver
senyt  rendeztek  az  általános  iskolák  felsõs  diákjai  szá
mára. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a
Magyar  Kajak  Kenu  Szövetség  hirdette  meg  a
Sulisárkány  Programot  a  diákok  aktív  testmozgásának

ösztönzésére,  az  egészséges  életmód  népszerûsítésére,
és a fiatalok sportbarátságának elmélyítésére.

A siófoki versenyt a Siócsatorna zsilip alatti vízterültén
tartották. Mindkét korosztályban ( 56.osztály illetve 78.
osztály  )  Balatonföldvár  csapata  nyert,  így  az  országos
döntõbe  jutottak, amit  szeptember 17én Sukorón ren
deznek  meg.  A  gyõztes  csapat  szántódi  tagjai:  Vizvári
Tünde és Galó Dániel.

Gratulálunk!

Nemzetközi sportsikerek
Július 9én került megrendezésre az ötödik nemzetközi
szenior atlétika verseny a cseh Èejkoviceben hat nemzet
részvételével.  Ausztria,  Svájc,  Csehország,  Horvátor
szág, Szlovénia sportolói mellett a magyarok elsõ alka
lommal álltak rajthoz. Minden versenyszámban 2 férfi és

ISKOLAI HÍREK
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2 nõi  sportoló képviselte hazánkat. Galó Tibor váloga
tottként  remek  teljesítményével  erõsítette  a  csapatot
magasugrásban  és  gerelyhajításban. A  nõi  csapat  és  a
férfi  csapat  is  az  elõkelõ  harmadik  helyen  végzett.  Az
összesített eredmények alapján a magyar csapat harma

dik helyet szerezte meg az osztrákok és a csehek mögött
a nemzetek versenyében.

Gratulálunk!
Összeállította:
Galoné Kárpáti Ildikó  és Várszegi Marianna

SZÁNTÓDPUSZTA HÍREI

Alkotótábor júliusban

Tizenharmadik alkalommal került megrendezésre az
Alkotótábor,  melynek  immáron  harmadik  éve
Szántódpuszta ad otthont.
Július  810én  került  megrendezésre  és  egyre  na
gyobb érdeklõdéssel  kerestek  szállást,  vagy ha már

nem jutott, sátorozó helyet a bulizni, szórakozni vágyó
fiatalok.
A tábor szervezõi már jó ideje szeretnének teret adni
a  hangszeres  zenének  is,  amire  számításuk  szerint
2017ben minden bizonnyal sor kerülhet.
Minden  látogató számára hatalmas élmény volt  idén
is a tábor. 
Örülök,  hogy  sikerült  a  tervezett  program  és  termé
szetesen a szoros együttmûködés is!
Nagyon  jó visszanézni ezeket a pillanatokat! Az él

ményekbõl merítve gyorsan eltelik az a  �pár� hónap

és már itt is a következõ Alkotó!
Mint minden  évben,  idén  is  sok mindent  próbáltak
elõször és sok dolgot szûrtek le a visszajelzések, vagy
a  saját  tapasztalataik    alapján  a  szervezõk.
Nagy várakozással voltak a külföldi vendégeik  fellé
pései iránt. Úgy gondoljuk, hogy mind nagy sikernek
örvendett.

�Már Andre Pushkarev fantasztiku
san eltalált  zárószettje alatt éreztük
hogy  ezen  a  hétvégén  Szántód
pusztán  olyan  energiákat  kaptunk,
amit  nagyon  ritkán  élhetünk  át.  A
pénteki  �tízmilliószoros�  nap  és  a
találkozónk  13as  száma  miatt  is
még  inkább  össze  kellett  kapnunk
magunkat,  hogy  kellemessé  tudjuk
tenni ezt a közös nyaralásunkat.
Az önkéntesektõl kezdve a  fellépõ
kön át, a vendéglátórészleg, a tech
nikai  személyzet  és  az  összes  ott
dolgozó  sosem  tapasztalt  módon
tette bele magát, amihez csütörtök

tõl folyamatosan érkeztetek Ti, táborlakók, akik teljessé
tettétek ezt a pár napot. Ti, akik miatt még mindig élhe
tõ ez a tábor 13 év után is, akik ugyanúgy a szívükön
viselik ezt a kis összejövetelt, mint Mi, a megálmodói.
A jövõben is azon leszünk, hogy egyben maradjon és
úgy  fejlesszünk, hogy közben megtartsuk ezt a baráti
légkört. Köszi.
2017 június 30án találkozunk!�  A szervezõk részérõl
szól mindenki számára a kedves köszönet.
Még néhány kedves, vicces visszajelzés a fesztiválo
zók részérõl:
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 A hang, vizuál egyébként idén is tízpontos!
Ha egy  fesztivált  lehetne csak választani minden év
ben a naptárból, akkor ez lenne az! És lassan már tény
leg nem is járunk máshova.
Már csak 363 nap!

A vasárnapi napon ott hagytam a nagyszínpad környé
kén egy viszonylag nagy méretû fekete színû strandtö
rülközõt. Azt hittem nem fog hiányozni, de mégis, szó
val, ha valaki megtalálta, visszafogadnám.
Egy haverom pedig nem keres  törülközõt, de egy 30
éves Anna nevezetû, szõke hajú lányt igen. Nem hagy
ta el, de valamiért keresi. Gondoltam ezt is ide írom.
A törülközõ természetesen fontosabb, de a jó szándék
megvan bennem�

Szeretném megköszönni ezt a csodás 3 napot és a le
hetõséget Nektek! :) Nagyon  nagy  élmény  volt  ilyen
pazar  környezetben  játszani  és  feltöltõdni! :)
Köszönet mindenért!

Köszönöm szépen mindenkinek ezt a hétvégét. Öröm
volt  ennyi  régi,  és  új  baráttal,  ismerõssel  találkozni!
ÉsAlkotó 13.  Én 33 :)
Mindenkinek  köszönök  mindent,  fantasztikus  volt  a
hétvége !

Nos, ezek a kiválasztott kommentek, csak dióhéjban,
de öröm olvasni, hogy ez a célközönség más, mint a
többi zenei fesztiválokon.

Megnézik a kiállításokat, érdeklõdnek, imádják az ál
latokat,  több  fotót  és  videót  készítettek  szántód
pusztáról, mert �csodás� környezet számukra is.
Lencsevégre kapták az elõkészületek izgalmait, a ku
lisszák mögötti hangulatot és a sok szép pillanat kö
zül néhányat.
Néhány fotót bemutatok, de akit jobban érdekel, majd
a Facebook oldalon búvárkodhat.

Hétfõ  reggel a helyszínt az  illetékesek  ( kecskék,  lo
vak, birkák) visszafoglalták, a rend ismét helyre állt.

Középkori tábor a Milites Crucis Sacrae
Hagyományõrzõ Egyesület szervezésében

Július 01tõl augusztus 31ig mûködik a lovagkori tá
bor Szántódpusztán, nem kis sikerrel.
Céljuk, hogy megismertessék a résztvevõket történel
mi múltunkkal, a középkori eszközök bemutatásával,
íjászattal, egyéb fegyverek használatával.
Az íjászatot nagyok és egészen kicsik is kipróbálhat
ják. Szerepel még a lándzsa hajítás, csatacsillag, csa
tabárd dobás, vívás játék kardokkal gyermekek részé
re, páncél bemutató.
Az elõadás során ingyenesen ki lehet próbálni a felso
rolt eszközöket. 

Aki besétál a területre, egy szép nagy Arénát lát, ahol
hetente 3 alkalommal kerül bemutatásra a Keresztes
Lovagok nyomában bemutató, melynek keretén belül
egy igazi középkori zene kíséretében egy igazi közép
kori élet elevenedik meg a látogató elõtt.
Még van alkalom azok számára, akik esetleg nem lát
ták, de szívesen megtekintenének az éven elõször, de
máris nagy sikert arató rendezvényt.
Egy  igazi  kikapcsolódás a család minden  tagja szá
mára!
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Mise és a gépjármûvek megáldása

Szt. Kristófra emlékezve, a zarándokok, utazók és jár

mûvek  megáldásával  ünnepeltünk  Szántódpusztán
július  23án,  este  19.00tól,  a megszokott  idõponttól
eltérõen.
A misét  és  a  gépjármûvek megáldását  Böjte Csaba
csíksomlyói atya és Kocsi György Zamárdi plébános
úr végezte.A Csillagösvény elnevezésû missziós kör
utat  járó Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar éne
kelt a búcsún, mint mindig, most is nagy sikerrel.
Mi is lehetne Szántód védõszentje, mint az elsõ �kom
pos� Szent Kristóf?  Nemcsak a balatoni település, ha
nem az egész  régió  védõszentje a  zarándokok, uta
zók közbenjárója. Már az 1735ben a Szántódpuszta
feletti dombon épített kápolnát is a tiszteletére szentel
ték, 1973ban pedig Lékai László, akkor még püspök
ként,  elevenítette  fel modern  tartalommal  � az  autó

sok megáldásával kiegészítve � a régi korok hagyo
mányát, s ismét búcsújáró hellyé tette a festõi környe
zetben  álló  kápolnát.  Négy  évvel  ezelõtt  újabb  kap

csolattal gazdagodott az autós bú
csú: Böjte Csaba és a Marosszéki
Kodály  Gyermekkar  Csillagösvény
elnevezésû missziós  körútja  egyik
állomása lett a kápolna.
A szentmisében Csaba testvér arról
beszélt,  felidézve  a  dévai  otthon
alapításának  kezdeteit,  mennyire
mûködõképes a szeretet parancsa.
�Jézus varázsvesszõt ad a szeretet
parancsával  a  kezünkbe,  mellyel
hegyeket  lehet mozgatni�  �  hang
súlyozta Böjte Csaba, és azt kérte,
hogy  a  szentmisében  megáldott
Szent  Kristófbotokat  mindenki  vi
gye haza, és higgyen abban, hogy
a  szeretet  parancsának  követésé
vel minden gondot meg lehet olda
ni.
A település tûzoltóautója és a többi
jármû,  valamint  vezetõi,  utasai

Böjte Csaba, Kocsi György és Antal atya áldásával tér
hettek haza otthonaikba.
Már esteledett, amikor  lassan elindultak a megáldott
gépjármûvek és utasaik.
Közel  460  jármûvet és  több kerékpárost  számoltunk
ezen az éven is.
Jó érezni és látni, hogy egyre több az érdeklõdõ, erõ
ben, lélekben feltöltõdni vágyó látogató.
Mindig  nagy  figyelem  kíséri  Böjte  Csaba  színes  be
szédét, aki nem ritkán mosolyt csal a hallgatók arcá
ra.
Bízunk abban, hogy jövõre is!

Június 2526
Augusztus 67 Íjászverseny.

A kulturális és hagyományõrzõ na
pok  keretén  belül  a  Milites  Crucis
Sacrae Hagyományõrzõ Egyesület
és a Tatai Celõkék Íjász Szakosztá
lyának  szervezésében  íjászver
senyt tartottunk.
Mindkét  verseny  sikeresnek  bizo
nyult, hiszen kicsik és nagyok egy
aránt  izgulhattak  az  eredménye
kért.
Öröm nézni, hogy családok kelnek
útra és a gyerekekkel együtt nevez
nek, elvégre kell a megmérettetés!
A júniusi versenyen íjász esküvõt is
tartottak, nagy ceremóniával. Cso
dálatos  látványt  nyújtott  a  pár  az
íjász  barátok  körében,  magasra
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emelt íjakkal, melyek õseink harci eszköze, védõ bás
tyája volt. Már most van jelentkezõ a jövõ évi verseny
re,  akik  ilyen  csodálatos  környezetben és  rendezvé
nyen szeretnének egymásnak �igent� mondani.
Úgy legyen!
A  Tatai  Celõkék  csapata  örömíjászokból  áll,  vagyis
örülnek, ha szabadidejükben íjat ragadhatnak. Verse

nyeket  rendeznek  és  eljárnak  mások  versenyeire,
ahol a jó hangulat és az ismeretségi kör bõvítése szá
mít.
Péntek este kicsit elkeseredtünk, hogy az idõjárást ez
úttal  sem  tudjuk  irányítani  és  a  gyülekezõ  felhõkbõl
hamarosan kiadós esõ hullott ránk. 
Szerencsére reggelre már újra hétágra sütött a nap és

így szárazon megúsztuk a versenyt, pontosabban le
lõttük. 12 cél volt különbözõ távokra kihelyezve és 2
körben kellett a résztvevõknek lõnie. A változatos cé
lok között  szépen megfért egymás mellett a kötél, a
hóbagoly vagy akár a fordított világ is.
A jó társaság és a szép idõ garantálta a szuper han
gulatot. Ezt még egy finom ebéddel fejeltük meg. Az
éremosztás elõtt lovagi bemutatón keresztül tekinthet
tünk vissza a régmúltba.

Érmesek kategóriája:

Mini lány, gyerek lány, gyerek fiú, ifi lány, ifi fiú, tisztelet
reméltó  férfi  vadászreflex,  tiszteletreméltó  férfi,  felnõtt
nõ  vadászreflex,  felnõtt  nõ,  felnõtt  férfi  vadászreflex,
felnõtt férfi.

A díjátadó után még egy kis tombolával kedvesked
tek a résztvevõknek.

� A 2000 éves Sólyom Íjászbolt és a Kulturális Központ
felajánlásait ezúttal is köszönjük.
Este a legkitartóbbak egy fergeteges dobolás éneklés
csillaghullás élménnyel lettek gazdagabbak.
Köszönjük a Központ segítségét és Nektek, akik eljöt
tetek  és  velünk  versenyeztetek!  Reméljük  jövõre  is
megtarthatjuk ezen a varázslatos helyen versenyünket�
 idéztem az elnök, Molnár Gábor szavait.

Örömmel  adok lehetõséget ilyen lelkes, elszánt, ba
rátságos és számomra már szinte �hazajáró� csapat
nak!

Júniusaugusztus:  Lovastáborok  a  meghir
detett idõpontokban felnõttek és gyermekek
részére

A szezon folyamán júliustól szeptemberig lovastábor
mûködik Szántódpusztán bentlakásos,  illetve napkö
zis tábor keretein belül.
Immár  negyedik  éve mûködik  a  tábor, melyet  egyre
nagyobb érdeklõdés övez. 
A táborban a napi foglalkozások a gyermekek életko
rához  és  tudásához  igazodó  mennyiségû  lovaglás
mellett, sokrétû gyakorlati és elméleti programot  tar
talmaznak, melyek során a táborozók bõvíthetik isme
reteiket  a  lótartás,  lótenyésztés,  szerszámés  fajtais
meret terén.
A  táborainkban  történõ  lovas  foglalkozások  zavarta
lansága  biztosított,  de  esõs  idõben  a  lovaglás  nem
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megengedett, így fedett lovarda hi
ányában,  elméleti  és  egyéb  elfog
laltságot terveznek.
A  lovastáborban  részvevõk megis
merkedhetnek  a  lovak  közelségé
vel,  a  lovak  körüli magatartás  leg
fontosabb  szabályaival.  A  kezdõk
megízlelhetik a lovaglást az alapok
tól kezdõdõen, a biztos üléstõl a fu
tószáras munkáig.  A  haladók  osz
tályban,  egyéni  képességeiknek,
szintjüknek  megfelelõen  dolgoz
nak.

Elméleti  ismereteket  szereznek  a
lófajtákról,  jellemzõikrõl,  a  lótartás
különféle módjairól, az eltérõ lovag
lási stílusokról.
Vannak visszatérõ  táborosok, mert
mint vallják, csak erre várnak egész
évben, itt szeretnek lenni. A komoly
oktatás  mellett,  sok  a  vidámság,
barátságok alakulnak ki, majd ami
kor közeleg a búcsú napja, bizony
megkönnyeznek.

A mellékelt  fotók a vidámságról,  il
letve a tábor oktatásáról tanúskod
nak.
Sok  fotó  látható a közösségi olda
lon, bárki megnézheti.

Az állatsimogatónk is bõvült két hó
fehér  szamárral,  minden  gyermek
örömére:  Ilona és Tóbiás. Nagyon
szelídek, barátságosak.
Csüngõhasú  malacok  is  érkeztek,
nagyon aranyosak, jól megférnek a
kecskékkel, gidákkal. 
Hangos a puszta. A sétáló vendég
gyerekzsivajt  hall,  akik  örömköd
nek,  pajkoskodnak,  majd  rázendít
a szamár és nyerít a ló.

Amikor futnak a kecskék, mindenki
megáll,  hogy  utat  biztosítson.  Van
hová futniuk, zöld füves legelõjük.
Aki még nem járt Szántódpusztán,
szeretettel várjuk! Töltsenek el egy
kellemes  délutánt  sétával,  nézelõ
déssel. 

Kovács Szilvia,
IKK vezetõ Szántódpuszta
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Emlék a MACKÓRÓL!

Egy  régi,  talán  196162ben  készült  fotót  találtam  a
Mackóról.  Szeretném megmutatni Önöknek.

Kislányként ülök itt a Maci gesztenye fás kertjében, a
régi fonott karosszékben. Szemben ül velem Péter bá
tyám, és kanalazzuk a kávéról a tejszínhabot.
Akkor még volt szimpla kávé üvegpohárban...és 50 fil
lér volt egy gombóc fagyi. Szüleink hétvégéken jártak
ide táncolni a barátaikkal. Hallgatták az élõ zenét, a
kor  nagy  slágereit  �Járom  az  utam  a  macska  köves
utam..�Közben csapolt sört fogyasztottak .Egy szõke,
modern hölgy dobolt és énekelt. Ez abban az idõben
nagy  feltûnést  keltett. Zongora  és  egy  gitár  alkotta
még a kis zenekart. Nagy sikere volt az olasz daloknak
is. Ekkor táncolták a fiatalok a nagyon� illetlennek �
számító tvisztet. Amit persze a mi szüleink is megta
nultak. Mi kicsik a táncparkett mellet ugrabugráltunk.
Éjfélkor sétáltunk haza, még világítottak a Szent Já
nos bogarak. Mára kipusztultak.
Gyerekkoromban sokszor aludtunk el a nyitott abla
kon át beszûrõdõ dallamokra. 
Mikor nagyok lettünk mi is ide jártunk szórakozni. De
a Maci lassan kezdte elveszíteni régi kedves hangula
tát, TV került a söntéshez.
Modernizálták, aztán egyszer csak eltûnt az elõtte ál
ló  Gombával  és  a  mellette  mûködõ  régi,  Földessy
Margit néni vezette kifõzdével együtt.

Sereg Istvánné

Régóta keresünk a Gesztenyés, Mackó, Pest Bu
dai néven is ismert Földessy féle vendéglõrõl szó
ló fotót, élményt, esetleg tárgyi emléket, kapcso
latot  a  leszármazottakkal  Sajnos nem  sok  siker
rel!

Ezért az írásért és fotókért, szeretnék köszönetet
mondani  Sereg  Istvánné,  Adrinak,  akit  gyer
mekkori élményei kötik a helyhez. 

Nem  titkolt  célunk, hogy  a  cikket  olvasva  talán
más  is  tollat  ragad,  és  megosztja,  a  híres

vendéglõrõl  ismereteit,  fotóit  a  hírlevél  olvasói
val.
Egy fotót kaptunk Kiss Zoltántól, a második for
rása internet.

A szerkesztõk
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A Koncerténekesnõ és Balaton
szeretete

Kunsági Júlia mûvésznõ a nemzetközi
Szent  Lázár  Lovagrend  dámája  nya
ranként,  ha  fellépési  naptára megen
gedi Szántódon nyaral és okoz örömet
gyönyörû  alt  hangjával  úgy Kõröshe
gyen,  mint  Balatonföldváron  és
Zamárdiban  a  templomok  látogatói
nak.
Megkértük, beszéljen a Szántódi Hír
levél  olvasóinak  zenei  pályafutásáról
és határtalan Balaton iránti szereteté
rõl.

Itt ezt a földrajzi csodát, hogy állok a
vízben és majdnem �átnyúlhatok� Ti
hanyba,  ilyet  még  sehol  sem  láttam.
Egyszer odakint mondta egy orvos, �ez
egy kicsit fájni fog, tessék valami szép
re  gondolni!�  Ekkor  odaképzeltem
magam Szántódon a vízbe, a nap  jött
balról és velem szemben Tihany.
1999ben  itt  éltem  meg  a  természeti
csodát, a napfogyatkozást KFKI felta
lálóival,  tudósaival  általuk  épített  lát
csövekkel, ami ezáltal egy életre szóló
ritka tudományos élmény is lett.
Az évek során itt ismeretségek, barát
ságok  alakultak  ki.  Itt  találtam  olyan
barátnõkre,  akiket  külföldrõl  is  hívok
telefonon,  õk  együtt  gondolkodnak,
éreznek velem.
Egyszer egy kedves történettel bizony
ságot nyertem, hogy �minden út Szán
tódra vezet� .
Budapesten  kellett  elegáns,  fellépõ
kesztyûimet elhoznom a híres S t a d l
e r kesztyû üzletbõl (akik Holliwoodi
filmekhez  budapesti  és  külföldi  szín
házaknak  készítenek  �kézre  valót�  ).
A kesztyûket még Édesanyám rendel
te meg,  tehát  engem még nem  láttak
az  üzletben.  Beléptem,  megszólalt  a
fõnökasszony:  �Mûvésznõ,  de  szépen
tetszett  énekelni  a  Kossuth  szobor
avatásán, Szántódon!!!�
Máskor  a  parti  villasoron  szaladt  egy
kedves hölgy utánam, �nem ön énekelt
Földváron  a  templomban  olyan  szé
pen�? Igenlõ válaszomra megpuszilt, õ
Kecskemétrõl volt, mint megtudtam.
Szintén  a  parti  villasoron  dicsértem
egy ott lakó hölgynek a házán elhelye
zett szép magyar címerét. Amikor egy
szer  újra  arra  jártam  és  ugyanez  a
hölgy meglátott beszaladt a házába és
kijött  egy  ízléses  magyar  címerrel  és
mondta, hogy õ ezt nekem vette! Na
gyon remélem, hogy találok megvenni
a  környéken  egy  egyszerû  kétszobás
�nagyanyó házikóját�, amit én szépen
felcsinosíttatnék és ott találna otthon
ra ez a címer.
Sok kedvességet megélek mûvészi pá
lyámon  közönségemtõl.  Külföldön  is
várnak  gratulálók  fellépésem  után  az
öltözõm elõtt, de itt például egy buda
pesti  nagyszabású  magyar  témájú
éneklésem után ismerõsök által össze
számolt  82  személy  állt  türelmesen
sorba nekem gratulálni. Ez a szívélyes
ragaszkodás,  számomra  tipikus  �hun
garikum�.
 Ha idõm engedi, augusztus második
felétõl visszavonulok Szántódra elõké
szülni  a  téli  koncertjeimre.  Délelõtti
feladatom  az  új  áriák  betanulása,
énekgyakorlás.  Sehol  nem  tudok  úgy
erõt meríteni, mint a Balatonnál.
Évek  óta  egy  privát  kempingben  la
kom  ebben  az  idõben,  ahol  a  termé

szet érezhetõ, õsfákkal, madárcsicser
géssel, állatokkal, botanikus kerttel. Itt
a  család  nagyon  kedves,  támogatnak,
ha kell próbára, fellépésekre is elvisz
nek, beéneklésem és mindenféle ének
léssel  járó  �zajongás�  szívesen  foga
dott. Innen 8 perc alatt kiérek a RÉV
kikötõhöz és ott a vízben úszó hattyúk
és kacsák legnagyobb megelégedésére
mondom  fel  az  újonnan  tanult  áriák
szövegét.
Szántód és környéke hatalmasat fejlõ
dött,  szépült,  kivirágzott  az  utóbbi
idõkben, dicséretes a község vezetõsé
gének  nyíltsága,  hogy  a  Községházán
még a Krisztus Szeretete Egyház is ott
hont talált. Szántód varázsa, hogy nem
egy hangos turista központ, hanem egy
nyugodt, családias hangulatú üdülõte
lep, ami remélem így is marad, hisz et
tõl ilyen egyedülálló �ékszerdoboz� ez
a község.
  Mint  lovagdáma,  állandóan  jóté
konysági feladataim vannak. Elõször is
Istentõl  kapott  hangommal  emberek
nek  segíteni  akarok.  Ezért  nagy  jóté
konysági  gálakoncerteket  szervezek
és  azon  közremûködök  is,  Németor
szágban  és  természetesen  Magyaror
szágon is.
Jelenlegi  szervezésem  tárgyi  segítség
ként legalább 150 db tolószéket és rol
látort hozatok teherautóval Magyaror
szág  különbözõ  részeire,  például Kis
kunságra, Édesapám szülõfalujába, és
Szántódra, Balatonföldvárra is. Vízvá
ri  polgármester  úr  és Varga  plébános
úr  rögtön  igényt  jelentettek  nálam  a
környék idõsebbjei támogatására.
Lélekemelõ volt Böjte Csaba atya mi
séje, az erdélyi gyermekkórus fellépté
vel, így 2015ben Szántódpusztán ahol
a  szertartás  alatt  a  Balatonra  pillant
hattunk! Hát hol van még ilyen?
Ez  a  szeretetérzés  most  megint  elfo
gott, ahogy a 120 éves jubileumi ünne
pi misén Balatonföldváron  felléptem.
Utána az éneklés  azonnal  az olaszor
szági Adriára szólított, de a visszaúton
a  Balaton  honvágyam  néhány  napos
tartózkodásra �kényszerített�.
 Befejezésül kívánok a Szántódi Hír
levél olvasóinak hosszú életet, hogy a
csodálatos magyar tengerünket, szere
tett Balatonunkat sokáig élvezhessék.

Szeretettel
Kunsági Júlia

Elõször  is megköszönöm Fõszerkesz
tõ asszonynak a felkérést.
 Gyakran kell fellépéseimkor a sajtó
nak nyilatkoznom, de most itt az �én�
Balatonomról beszélhetek.
37 éve élek Németországban, de büsz
ke magyar maradtam, más számomra
elképzelhetetlen.
Zeneakadémiai  diplomámat  Stutt
gartban szereztem meg, opera, egyhá
zi  zene  és  dal  szakon. Már  tanulmá
nyaim alatt meghívásokat kaptam Né
metországon belül és külföldi fellépé
sekre  is.  Így  gyakran  utazom,  ami  az
énekesi hivatásunkkal jár és énekelek
Európa koncerttermeiben, temploma
iban. Gyakran  voltam  luxushajókon
is  úton  önálló  koncertekkel,  eljutot
tam többször is Casablancaig és Mal
lorcaig,  Kréta  szigetéig  is.  Amikor
mondták nekem: ugye milyen szép itt,
hát csak udvariasan hallgattam, de ne
kem bizony honvágyam volt a Balaton
iránt.  Természetesen  ott  is  gyönyörû
volt, de a Balaton vizének simogatása
utolérhetetlen.  Nem  csoda,  hisz  erre
felé  a  hévízi  gyógyvíz  is  keveredik  a
Balaton  vizével,  magyarázta  ezt  ne
kem itt a parton egy biológus.
  Szántódra  1989ben  kerültem  elõ
ször  általános  iskolai  osztálytársnõm
meghívására,  mikor  újra  visszajöhet
tem  Magyarországra.



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 525658

Email:szantodihirlevel@gmail.com
Szerkesztõbizottság tagjai:

Bor Ferenc, Galó Tibor,  Varga Krisztina
*

Készült 250 példányban a balatonföldvári
Quick Press nyomdában.

Tel.: (30) 7258666, Tel./fax: (84) 340022,
Email: 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.
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PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM KÖZÖSSÉGI HÁZSZÁNTÓDPUSZTA

Nyitva tartás: április 15október 15ig

Körzetszám    84              Irányító szám  8622
Mentõk 104
Tûzoltóság 105
Rendõrség 107 519150
Segélyhívó 112
Rendõrjárõr Balatonföldvár 06/20/ 4487941
Kormányhivatal Balatonföldvár 84/540025

***
Önkormányzat Szántód 347685
Polgármester  Vizvári Attila 545047, 06/30/9053015
Mûszaki csop. vez.Vajtai László 06/30/9160140
Falugondnok Mucza Milán 06/30/4001221
Turista információ Albert G.Réka 345  384
Könyvtár Maurer Teodóra, 15 órától    345  384
Családgondozó Mócsánné Kötél Klaudia 84/362545
Közterületi rendész Kerekes Zoltán  06/20/3281404
Polgárõrség Szántód 06/30/2827279
Általános Iskola  340013; 540143
Zeneiskola  340832; 06/20 2030757
Óvoda  340465; 540266

***
Állatorvos Dr. Dagon  Judit 06/30/927�1500
Áramszolgáltató 06/80/205020
BAHART inform. Komp 348744
Biztosítás Brunner Jánosné  06/30 5535684
Fogászat Balatonföldvár 340670
Földvár TV 340319
Gyógyszertár Balatonföldvár 540904
Gyógyszertár Köröshegy 540020
Kistérségi Iroda Balatonföldvár 540269
KórházRendelõintézet Siófok 501700
KÖGÁZ  hibabejelentõ 06/80/301301
MÁV infó Szántód 06/1 349 4949
Orvosi rendelõ B.földvár 540246
Orvosi ügyelet B.földvár 340113
Orvosi rendelõ Kõröshegy  340008
Postahivatal Szántód 348818
Rendõrõrs B.földvár 340004
Rendõrség körzeti megbízott
Molnár Balázs 06/70/4159728
Siókom Kft. (Hulladékszállítás) 84/503  200
VIDaNET  kábeltelevízió Zrt.  1203
Vízmû hibabejelentõ  06/40/240240

FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

Programelõzetes: lásd 7. oldalon

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

A téli idõszakban csoportokat elõzetes bejelentkezés
alapján tudjuk fogadni.

Tel./Fax: +36 (84) 348947; +36 (84) 348946; 0630/4478216
06 30/ 4581613

Email: 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: 16.00  18.00 Nyugdíjas Klub 
havonta az utolsó keddi napon

Szerda: 8.30  11.30 Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat
 Új családgondozó: Csizmadia Viktória
Központ: 8624 Balatonszárszó, Fõ u. 48.
Tel/Fax.: 06 84 362545 ;
Email: szgysz@bfterseg.hu
13.00  14.00
Rendõrségi fogadóóra (érdeklõdés szerint)
Rendõrségi körzeti megbízott:
Molnár Balázs r.ftörm. Tel.: 06 70/ 415 97 28
18.00  19.00
Polgárõrség   minden hó II. szerda 
(megbeszélés szerint)  

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

Figyelem:
A  kistérség  településein  meghirdetett  mozgásprogramok
õsztõl  folytatódni  fognak!  Információt  a  kistérség  honlapján
olvashatnak,  valamint  az  Egészségfejlesztési  Iroda  facebook
oldalán:  Balatonföldvári  Kistérségi  Egészségfejlesztési  Iroda
név alatt.
Szántódon AEROBIK órákat fog tartani Hajdú Tiborné Judit
(továbbra  is),  elõreláthatóan  szerdánként  17.30  és  18.30  óra
között.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK


