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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

A képviselõ-testület 2015.december- 2016.január   hó-
napokban hozott határozatairól tájékoztatás

Szántód Község
Önkormányzata Képviselõ-testületének

206/2015.(XII.16.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a
2015.december 16-i  képviselõ-testületi ülés napirendi pont-
jait  az alábbiak  szerint határozza meg:
1.  A polgármester  tájékoztatója a két ülés közötti fonto-
sabb eseményekrõl,  tevékenységrõl. 
2. 2015.évi költségvetés  módosításának elfogadása.
3. Szántód-Szántódpusztai kerékpárúthoz kapcsolódó táv-
közlési hálózat kiváltása.
4. Balatonföldvári Pénzügyi Végrehajtó Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása.
5. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdés jóváha-
gyása.     
6. Helyi Esélyegyenlõségi Program  felülvizsgálata.
7. Esélyegyenlõségi Terv jóváhagyása.
8. 2016.évi munkaterv jóváhagyása.
9. Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesülethez
történõ csatlakozás.
10.Zárt
Felelõs: Vizvári Attila  polgármester
Határidõ: azonnal

Szántód Község
Önkormányzata Képviselõ-testületének

207/2015.(XII.16.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a DDOP-
2.1.1./D-12-2012-0028 azonosító számú, �Kerékpáros túra-
útvonal hálózat kialakítása a Balatonföldvári kistérség terü-
letén� elnevezésû  pályázat keretében  létesített kerékpárút
távközlési  kábel védõcsövébe  történõ elhelyezésének  költsé-
geit  - a Magyar Telekom Nyrt. árkalkulációja  alapján-
bruttó  889.000,- Ft összeg erejéig a költségvetés terhére biz-
tosítja. 
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatal-
mazza a polgármestert a   Balatonföldvári Többcélú Kistér-
ségi Társulással kötendõ megállapodás aláírására. 
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint

Szántód Község
Önkormányzata Képviselõ-testületének

208/2015.(XII.16.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Bala-
tonföldvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás
12/2015.(XI.13.) sz.TT. határozatát tudomásul veszi, azt el-
fogadja  és  a Társulási Megállapodást 2016.január 2-i ha-
tállyal  történõ módosítását jóváhagyja.

Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint

Szántód Község
Önkormányzata Képviselõ-testületének

209/2015.(XII.16.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit
Kft-vel 2016. évre kötendõ települési hulladék gyûjtésére,
szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó köz-
szolgáltatási szerzõdést jóváhagyja � a szerzõdés 2. mellékle-
tének 5. pontjában szereplõ A) változatot fogadja el, tekintet-
tel arra, hogy nem ismertek a közszolgáltatás mûszaki tar-
talmának bõvítésével járó, az önkormányzatra háruló költ-
ségek.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint

Szántód Község
Önkormányzata Képviselõ-testületének

210/2015.(XII.16.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
Helyi Esélyegyenlõségi Programot felülvizsgálta, és a mellék-
let szerinti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt He-
lyi Esélyegyenlõségi Programot 2016. február 4-i hatállyal
jóváhagyja.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint

Szántód Község
Önkormányzata Képviselõ-testületének

211/2015.(XII.16.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete  az ön-
kormányzat Esélyegyenlõségi Tervét az elõterjesztés szerint
jóváhagyja.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint

Szántód Község
Önkormányzata Képviselõ-testületének

212/2015.(XII.16.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a jegyzõ-
könyvhöz csatolt 2016.évi munkatervét jóváhagyja.
Felelõs: Vizvári Attila  polgármester
Határidõ: értelem szerint

Szántód Község
Önkormányzata Képviselõ-testületének

213/2015.(XII.16.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete kéri fel-
vételét a Koppányvölgyi  Vidékfejlesztési Közhasznú  Egye-
sületbe. 
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint
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Szántód Község
Önkormányzata Képviselõ-testületének

1/2016.(I.27.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a
2016.január  27 -i  képviselõ-testületi ülés napirendi pontja-
it  az alábbiak  szerint határozza meg:

1. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fon-
tosabb eseményekrõl, polgármesteri tevékenységrõl
és a lejárt határidejû határozatokról.

2. Az önkormányzat 2016.évi költségvetésének megvi-
tatása elsõ fordulóban.

3. Bérleti szerzõdések jóváhagyása.
4. Sás utcai  telek értékesítés.
5. Szántód, Rigó utcai strandhoz tartozó parkolók

tervezési-engedélyezési munkái.
6. Szántód-Szántódpusztai kerékpárúthoz kapcsolódó

megállapodásról.
7. Polgármester szabadságának ütemezése.
8. Betelepítési kvótáról.
9. Zárt ülés.

Felelõs: Vizvári Attila  polgármester
Határidõ: azonnal

Szántód Község
Önkormányzata Képviselõ-testületének

2/2016.(I.27.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a polgár-
mester két ülés közötti tájékoztatóját és a   lejárt határidejû
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelõs: Vízvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint

Szántód Község
Önkormányzata Képviselõ-testületének

3/2016.(I.27.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkor-
mányzat 2016.évi költségvetését I.fordulóban megtárgyalta
és tovább tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: 2016.február 28.

Szántód Község

Önkormányzata Képviselõ-testületének
4/2016.(I.27.) Kt.határozata

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a szántó-

di 289 hrsz. alatt felvett �kivett udvar� megjelölésû, 246 m2

ingatlant 2016. február 1. napjától 2016. december 31. nap-
jáig bérbe adja Kósi Gábor Kálmán 1015 Budapest Batthyá-
ny u. 39. sz. alatti lakos részére. A bérleti díjat 36.900.- Ft-
ban állapítja meg. A bérlõ köteles a bérelt terület folyamatos
karbantartásáról gondoskodni. 
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti
szerzõdés aláírására. 
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: 2016.március 20.

Szántód Község
Önkormányzata Képviselõ-testületének

5/2016.(I.27.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a szántó-

di 95 hrsz. alatt felvett,  117 m2 alapterületû  ingatlant
2016 december 31. napjáig bérbe adja Gyõrfi-Zima Nikolet-
ta 2142 Nagytarcsa Zsurló u. 23. sz. alatti lakos részére. A
bérleti díjat  17.550.- Ft.-ban állapítja meg. A bérlõ köteles
a bérelt terület folyamatos karbantartásáról gondoskodni. 
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti
szerzõdés aláírására. 
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: 2016.március 20.

Szántód Község
Önkormányzata Képviselõ-testületének

6/2016.(I.27.) Kt.határozata
Szántód Község  Képviselõ-testülete a szántódi 189 hrsz.

alatt   felvett    ingatlanból  100 m2 nagyságú területet �
kizárólagosan kérelmezõ ingatlanára az ingatlan tulajdonos
általi gépjármûvel történõ  beközlekedés céljára �   bérbe ad
2016. december 1. napjáig. A bérleti díjat  15.000 Ft.  ösz-
szegben állapítja meg. A bérlõ köteles a bérelt terület folya-
matos karbantartásáról gondoskodni. 
A képviselõ-testület  felhatalmazza a polgármestert a bérleti
szerzõdés aláírására. 
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: 2016.március 20.

Szántód Község
Önkormányzata Képviselõ-testületének

7/2016.(I.27.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a tulajdo-

nát képezõ szántódi 1099/6 hrsz. alatt felvett  594 m2 alap-
területû, beépítetlen terület mûvelési ágú ingatlant értékesíti
Kovács Antal Zoltán  és Kovács Melinda 2038 Sóskút  Petõ-
fi S. u. 25. szám alatti lakosok részére 5.940.000.- Ft +ÁFA
bruttó 7.543.800.- Ft. vételárért.
Az adásvételi szerzõdés megkötésére felhatalmazza a polgár-
mestert. 
Felelõs: Vizvári Attila  polgármester
Határidõ: 2016. március 31.

Szántód Község
Önkormányzata Képviselõ-testületének

8/2016.(I.27.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete   tudomá-
sul veszi a Somogy Megyei Kormányhivatal  Mûszaki Enge-
délyezési  és Fogyasztóvédelmi Fõosztály � Útügyi Osztályá-
nak  SO/UO/606/3/2015.számú végzésében foglaltakat, és az
abban elõírt � 2016.április 4.- határidõig fennmaradási en-
gedély iránti kérelmet nyújt be a hatósághoz a Szántód, Ri-
gó utcai strandhoz tartozó , a Parti villasoron  megépített
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közforgalom számára  megnyitott  parkolókra vonatkozóan. 
A képviselõ-testület  elfogadja Kétszeri Balázs  tervezõ által
benyújtott 220.000,- Ft + 59.400,- Ft= 279.400,- Ft össze-
gû árajánlatot, és megbízza Vizvári Attila polgármestert,
hogy  a nevében eljárva, a tervezési munkákra a szerzõdést
megkösse.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ:értelem szerint

Szántód  Község
Önkormányzat Képviselõ-testületének 

9/2016.(I.27.) Kt. határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a DDOP-
2.1.1./D-12-2012-0028 azonosító számú, �Kerékpáros túra-
útvonal hálózat kialakítása a Balatonföldvári kistérség terü-
letén� elnevezésû  pályázathoz kapcsolódó, a jegyzõkönyvhöz
mellékelt  megállapodást jóváhagyja és  felhatalmazza a pol-
gármestert a   Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás-
sal kötendõ megállapodás aláírására. 
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint

Szántód Község
Önkormányzata Képviselõ-testületének

10/2016.(I.27.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Vizvári
Attila polgármester 2015. évi szabadságának igénybevételé-
rõl szóló tájékoztatót elfogadja, 2016. évi szabadságának
ütemezését a melléklet szerint jóváhagyja, részére a szabad-
ságot az ütemterv szerint kiadja.

Felelõs: Dr.Kiss Pál címzetes fõjegyzõ
Határidõ: értelem szerint

Szántód Község
Önkormányzat Képviselõ-testületének

11/2016.(I.27.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete elutasítja
a kötelezõ betelepítési kvótát. A kötelezõ betelepítési kvóta
jogtalan, értelmetlen. Növeli a bûnözés kockázatát és a ter-
rorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a minden-
napjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szo-
ciális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadá-
lyozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelezõ
betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar
embereket!
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint

A képviselõ-testület az alábbi rendeleteket alkotta:

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testület-
ének

12 /2015.(XII.17.) önkormányzati rendelete
Szántód Község Önkormányzat 2015.évi költségvetésé-

rõl szóló  1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról.

Kissné Bolha Andrea fõtanácsos
Szántód referens

TEMETÕFELÚJÍTÁS

Az önkormányzat megkezdte a szántódpusztai temetõ
felújítását. Az áprilisi számban  bõvebben beszámo-

lunk a munkálatokról.
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Immár hagyománnyá vált Szántódon az idén harmadik al-
kalommal megrendezett forraltbor-fõzõ verseny, amelyre
ez alkalommal borkorcsolya készítéssel együtt lehetett be-
nevezni. A Kultúrházak Éjjel-Nappal országos programso-
rozathoz kapcsolódva február 6-án került sor a rendez-
vényre, a közösségi ház udvarának árkádja alatt.
A program egyre nagyobb népszerûségét a jó hangulatnak,
a finom falatoknak és nem utolsó sorban az egyre különle-
gesebb ízû boroknak köszönheti. A rádióban elhangzott be-
számoló hatására még Siófokról is jöttek érdeklõdõk, de
megtisztelte rendezvényünket Witzmann Mihály ország-
gyûlési képviselõ úr is.

Az eredetileg felkért három -szakmabeli- zsûri tag mellé az
idén csatlakozott egy meglepetés vendég is, így négytagú
zsûri bírálta a csak számok alapján bemutatott és külön te-
remben felsorakoztatott finomságokat. A három zsûritag
voltak: Topos József (Topos Pincészet), Klem Judit (Szt.
Kristóf vendéglõ), Csonka András (Ádám Pince-
Szántódpuszta) és Molnár Tamás (vámszakmai és a nem-
zetközi ügyekért felelõs helyettes-államtitkár- NAV). Ez
utóbbi név, de fõleg rang hallatán sokan meglepõdtek, de
mint kiderült az úrnak Szántódon van nyaralója és barátai
felhívására szívesen és jókedvvel vállalta a zsûrizés felada-

tát, amelynek eredménye a következõ lett:
I. Díj � a 10-es számú csapat: -nem csalás, nem ámítás- az
ÖNKORMÁNYZAT által indított csapat, amely csapatot
nevezhettük volna NÉMETH HENRIETTA csapatának is,

mert végül egyedül õ képviselte az önkormányzatot. Õ sü-
tött és hozott finom falatokat és õ készítette el -a zsûri szi-
gorúan csak számok alapján készült döntése alapján- a leg-
finomabb vörös borból készült forralt bort. A borkorcsolya
csavart paprikás és borsos rúd volt, de készített finom Raf-
faello golyókat is, amelynek a receptjét az alábbiakban kö-
zöljük.

II. Díj � a 9-es számú csapat: HOLLÓSI CSALÁD
Forralt bor: vörös otello somosi módra. 
Borkorcsolya: sajtos pogácsa, méhkas süti, lekváros leveles
és karibi kevert.

A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI
FORRALTBOR-FÕZÕ VERSENY �BORKORCSOLYÁVAL� 

Helyszín az önkormányzat udvara

A zsûri

1. helyezett Németh Henrietta

Hollósiék
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III. Díj � a 4-es számú csapat: NYUGDÍJAS KLUB
Forralt bor: vörös- és fehérborból
Borkorcsolya: sajtos és Bence pogácsa, valamint házi kol-
bászból készített falatkák

KÜLÖNDÍJBAN részesült a 4-es számú csapat keretén
belül SEBESTYÉN ICA, a nagyon finom krampampuli el-
készítéséért. Borkorcsolyának sajtos rudat készített.

Elismerést kapott még:
- a 8-as számú csapat: SZÁNTÓDI SZIRÉNEK
Nagyné Orbán Katalin és Vizváriné Anikó 
Forralt bor: gyömbéres vörös bor
Borkorcsolya: pizzás, pesztós és kefires tekercs

- a 7-es számú csapat: KURDI CSALÁD
Forralt bor: Kurdi-féle gyümölcsös
Borkorcsolya: sajtos tallér és kolbásszal töltött kifli

- az 1-es számú csapat: FORRALT BOSZIK - Muczáné
Rózsa Hajnal és Sári Anett
Forralt bor: vörös borból 
Borkorcsolya: sajtos pogácsa

- a 6-os számú csapat: NÉNI GABI � Látrányi család
Forralt bor: vörös borból
Borkorcsolya: baconos kosárka és csavart stangli

A nyugdíjas klub vezetõje Marika, átveszi a díjat.

Néni Gabi

Kurdi László

Forralt Boszik

Szántódi Szirének

Sebestyénék



- a 2. számú csapat: KÁRPÁTI CSALÁD
Forralt bor: �Gyönyörû merlot� és olasz rizlingbõl 
Borkorcsolya: sajtos pogácsa

- a 3-as számú csapat: dr. KARABINSZKY GYULA, amely
csapat KÜLÖNDÍJBAN is részesült. Forralt bort fõzött
�másképp�: kõröshegyi olaszrizlingbõl készült az elisme-
résre méltó borleves. A borkorcsolya sajtos stangli volt.

- az 5-ös számú csapat: SZENT KRISTÓF TERMÉSZET-
JÁRÓ EGYESÜLET (SZ.K.T.E.) Az egyesületet Karsai
Ilona képviselte.
Forralt bor: vörös borból
Borkorcsolya: sajtos tallér

2016. február 7. oldal Szántódi Hírlevél

Karabinszky Gyula különdíjas

A természetjárók

Kárpátiék csapata

És most következzen a sokak tetszését elnyerõ Németh
Henrietta által készített Raffaello golyó receptje: 10 dkg bú-
zadarát 1 evõkanál margarinon megpirítunk. 6 dl tejet 2 dl
tejszínnel, 1 csomag vaníliás cukorral, 10 dkg kókusszal, 15
dkg cukorral összekeverünk és felforraljuk. Hozzáadjuk a
búzadarát és tovább fõzzük, amíg elválik az edény falától.
Ha kihûlt, gombócokat formálunk belõle, közé mandulát
teszünk, kókuszba forgatjuk és egy napot állni hagyjuk. 

FELHÍVÁS

1. Felhívással szeretnék fordulni anyukákhoz, nagyma-
mákhoz, hogy jelentkezzenek a közösségi ház által meghir-
detett PALACSINTASÜTÕ VERSENYRE, a május 28-án
tartandó GYERMEKNAP alkalmából. A feltételek
ugyanazok lennének, mint a forraltbor-fõzõ versenyen, te-
hát kis rezsót, palacsintasütõt - vagyis mindent - hozni kell,
azonban a zsûri tagokat - jelen esetben - a gyerekek köré-
bõl választanánk! 

2. Felhívással szeretnék fordulni minden érdeklõdõ felé,
hogy a közösségi házban lehetõség van asztaliteniszezésre,
csocsózásra, társasjátékozásra, jó idõ esetén focizásra (fo-
cikapukkal és labdákkal rendelkezünk), szalonnasütésre.
Mivel kis létszámú az itt dolgozók köre, ezért jó lenne a je-
lentkezéseket elõre tudni, a nyitás-zárással kapcsolatos be-
osztás érdekében.

3. Napjainkban nagyon fontos, sõt ebben a valóban ro-
hanó világban egyre fontosabb ismereteinket, meglévõ tu-
dásunkat bõvíteni. A Balatonföldvári Önkormányzat, vala-
mint a balatonföldvári NYITOK (Nyitott Tanulási Köz-
pont) szervezésében, a kistérség önkormányzatainak mun-
katársai kidolgoztak egy programot, amellyel tanulásösz-
tönzésre, tudásszerzés lehetõségére szeretnék felhívni a
települések lakóinak figyelmét. A következõ programról
van szó:

TUDÁSBÁZIS

Használható tudás néhány óra alatt!
Helyszín:

Balatonföldvár, Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtár
(különbözõ termeiben)

Idõpont:
2016. március 10. csütörtök, 14.00-18.00 óra között.

Program :
Megnyitó

ANGOL nyelven történõ ÖNÉLETRAJZ-KÉSZÍTÉS és
MOTIVÁCIÓS LEVÉLÍRÁS.

NÉMET nyelven történõ ÖNÉLETRAJZ-KÉSZÍTÉS és
MOTIVÁCIÓS LEVÉLÍRÁS.

GYERMEKBETEGSÉGEKRÕL - interaktív elõadás, be-
szélgetés.

OKOS ÖTLETEK- OKOS TELEFONOK HASZNÁLA-
TÁHOZ.

FOLTVARRÁS.
A szünetben ingyenes büfé várja az érdeklõdõket. 

16.00 órától pedig gyermekfelügyelet.
MINDENNAPOKBAN HASZNÁLHATÓ ISMERETEK!

A. G. Réka mûvelõdésszervezõ
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A KÖNYVTÁR HÍREI
1836-2016

A Magyar Kultúra Napja kapcsán tisztelettel emlékezünk a 180 éves Szózat írójára és zeneszerzõjére

SZÓZAT.

Hazádnak rendületlenûl
Légy híve, oh magyar;
Bölcsõd az, �s majdan sírod is,
Mely ápol �s eltakar.

A� nagy világon e� kivûl
Nincsen számodra hely,
Áldjon vagy verjen sors� keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a� föld, mellyen annyiszor
Apáid� vére folyt;
Ez, mellyhez minden szent nevet
Egy ezred év csatolt.

Itt küzdtenek honért a� hõs
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
�S elhulltanak legjobbjaink
A� hosszu harcz alatt.

És annyi balszerencse közt,
Olly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e� hazán.

�S népek� hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
�Egy ezred évi szenvedés
Kér éltet vagy halált!�

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
�S keservben annyi hû kebel
Szakadt meg a� honért.

Az nem lehet, hogy ész, erõ
És olly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jõni kell, még jõni fog
Egy jobb kor, melly után
Buzgó imádság epedez
Száz ezrek� ajakán.

Vagy jõni fog, ha jõni kell,
A� nagyszerû halál,
Hol a� temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

�S a� sírt, hol nemzet sûlyed el,
Népek veszik körûl,
�S az ember� millióinak
Szemében gyászköny ûl.

Légy híve rendületlenûl
Hazádnak, oh magyar.
Ez éltetõd, �s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A� nagy világon e� kívûl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors� keze
Itt élned, halnod kell.

Vörösmarty

A Szózat Vörösmarty Mihály 1836-ban keletkezett, megzenésített verse.
A költemény zenéjét Egressy Béni /eredetileg: Galambos Benjámin/
1843-ban szerezte.
Angol nyelvre Watson Kirkconell (1895-1977) kanadai író, akadémikus 
fordította le. 

A Szózat-ot második himnuszunknak is nevezik.
Sokáig vita tárgya volt, hogy a Himnusz vagy a Szózat legyen-e inkább a

nemzeti himnuszunk? Vörösmarty Szózat-a Kölcsey Ferenc Himnusz-ához ha-
sonló gondolatokat vet fel, mintha csak az õ gondolatmenetét folytatná.

A Himnusz egy ima, a Szózat inkább egy szónoklat. Az elbeszélõ szónoki
szerepben beszél és a hallgatót, az olvasót megszólítja, hazafias érzelmeiben
megérinti. Míg a Himnusz könyörgéssé válik, a Szózat lelkesít, hazaszeretetre,
hûségre ösztönöz.
Idézzük fel a Szózat teljes szövegét!

AURORA 1836
Tekintsük meg a Szózat alapeszméjét!

Kézirata az Akadémiai Könyvtárban van.
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Íme a Szózat kézirata /kéziratának egy részlete, amit az
Országos Széchényi Könyvtár õriz.

Ismerkedjünk meg a Szózat történetével!

1661 - Zrínyi Miklós megfogalmazza az egyetlen haza
gondolatát.

1800. december 1. - Kápolnásnyék - Vörösmarty Mihály
születése.

1814. április 21. - Sajókazinc - Egressy Béni születése.
1832 elõtt - Baróti Szabó Dávid, Virág Benedek, Berzse-

nyi Dániel, Kisfaludy Sándor, Kisfaludy Károly és Kölcsey
Ferenc költeményeivel a csapásokkal teli múltnak és a bol-

dogabb jövõ reményének gondolata meggyökeresedik a
nemzeti köztudatban.

1832-1835 - az országgyûlési reformjavaslatok és az al-
kotmányos küzdelmek felkeltik a nemzet lelkesedését.

1835. november 30. - Széchenyi István országgyûlési be-
széde a magyar nyelv ügyében.

�A magyarnak csak itt van egyedüli hazája... A szegény ma-
gyar édes hazánkat kivéve, széles e világon se találtatik.�

1835 novembere után - Vörösmarty Mihály papírra veti
a Szózat kezdõ két versszakának elsõ változatát.

1836 novembere elõtt - Vörösmarty Mihály kialakítja,
csiszolja a Szózat teljes szövegét.

1836 decemberében - az Aurora címû almanachban meg-
jelenik a Szózat.

�Vörösmarty <<Szózata>>, reményljük nem fog elhang-
zani figyelem �s hatás nélkül, és ohajtjuk is, hogy a szózat tet-
tet szüljön, melly megfelelne e� szózatnak.� (Rajzolatok, 1837.
január 12.)

1837. június 23. - Nikolaus Lenau osztrák költõnek az
Augsburg és Stuttgart közti úton magyar útitársa a Szózat-
ot magyarázza.

�Ein Lied Vörösmartys >>An die Heimat<< rezitierend
rief er in höchster Begeisterung: >>O Vaterland, begrab mich
unter deinen Schollen<<.� (Nikolaus Lenau: Reisebrief, 23.
Juni 1837)

1838. február 25. - a Szózat elõször szólal meg a Pesti
Magyar Színházban; ugyaneznap Széchenyi István vendé-
gül látja  Vörösmarty Mihályt, és felesége elszavalja a
Szózat-ot.

Vörösmarty Mihály - Barabás Miklós festménye

Részlet a kéziratból

Részlet a kéziratból

A költemény szövege
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�Es essen bei mir
Vörösmarty etc. Cres-
cence sagt Szózat auf.
Im ungarischen The-
ater das erstenmal.�
(Széchenyi István nap-
lója)

1838 - Széchenyi
István a Szózat-ra hi-
vatkozik könyvében.

�Véssük mélyen szí-
vünkbe Vörösmarty�
>>Szózat<<-át.�
(Széchenyi István: Né-
hány szó a� lóverseny
körül)

1839. november 2.
- a Nemzeti Színház

kórusa bemutatja a Szózat-ot Egressy Béni megzenésítésé-
nek elsõ változatában.

1841 - a Vörösmarty Mihálynak odaítélt akadémiai
nagyjutalom indokolása kiemeli a Szózat hatását.

1841. november 28. - a Deák Ferencet ünneplõ fáklyás-
menetben az Angol királynõ szálloda elõtt a Nemzeti Szín-
ház énekkara a Szózat-ot adja elõ Egressy Béni megzenésí-
tésének elsõ változatában.

1842. június 2. - Kossuth Lajos mint a Szózat költõjét
méltatja Vörösmarty Mihályt.

�Ha soha mást nem írt volna bár, mint a >>Szózat<<-ot,
ezen egy mûvével is hervadhatatlan koszorút körített homloká-
ra.� (Adalék a nemzeti önismerethez. Pesti Hírlap)

1843. január 26. - Bartay Endre (= Bartay András)
/Széplak, 1799. július 4. - Mainz, 1854. október 4./, a Nem-
zeti Színház igazgatója, zeneszerzõ, pedagógus pályázatot
hirdet a Szózat megzenésítésére. A határidõ 1843. április 9.

�70 arany pályadíjt ajánlok a legjobb népmelódiáért Vörös-
marty Mihál koszorús költõnk halhatatlan Szózatára ének- és
zenekarra téve.� (Regélõ Pesti Divatlap, 1843. január 29.)

1843. január 26. után - Egressy Béni megírja a Szózat
pályamûnek szánt zenéjét.

1843. április 9. elõtt - Egressy Béni benyújtja pályamû-
vét a Nemzeti Színházhoz. Jeligéje: �Minden ember legyen
ember és magyar�.

1843. április 28. - a Nemzeti Színház igazgatósága által
felkért bizottság elbírálja a beérkezett huszonkét pályamû-
vet.

A bizottság elnöke gróf Festetics Leó; jegyzõje Mátray Gá-
bor, a Zenede igazgatója; tagjai: Adler Vincze, Balog István,
Braeuer Ferenc, Erkel Ferenc, Fáncsy Lajos, Gaal József, Gril
János, Jakab István, Konti K., Merkl József, Mosonyi Mihály,
Schindelmeisser Lajos, Schodel János, Szigligeti Ede, Szilágyi
Pál, Urbány Ágoston, Vimmer N., Winkler Károly és Vörös-
marty Mihály.
Döntésük: �... az említett pályamûvek közöl a� második számú
>>Ki mer, nyer<< �s a� harmadik számú >>Minden ember
legyen ember és magyar<< jelszavuak szemeltettek ki, nyilvá-
nos elõadás végett; midõn egyszersmind a� t. cz. bíráló választ-
mány� itélete nyilvánosan fel fog olvastatni...�

1843. április 29. - Bartay Endre, a Nemzeti Színház igaz-
gatója közzéteszi a bizottság döntését.

1843. május 10. - a Szózat õsbemutatója a Nemzeti Szín-
házban.

A színház személyzete három pályamûvet ad elõ; a jeligés
levelek felbontásával kihirdetik, hogy a díjnyertes mû szerzõje
Egressy Béni.

1843. május
10. után - sajtóvi-
ta Egressy Béni
díjnyertes pálya-
mûvérõl.

1843. június 1.
- Pozsonyban a
magyar színkör
elõadásán férfikar
adja elõ a Szózat-
ot.

�A� szívrázó
költemény és
melodia hallatára
egészen el volt ra-
gadtatva a� közön-

ség, el annyira, hogy a� végsõ verseket a� hallgatók közül töb-
ben együtt kezdték énekelni a színészekkel, fényes bizonyítvá-
nyául annak, miszerint a� közkedveltségü dal- és énekszerzõ,
Egressy Benjámin jelen szerzeménye minden magyar szivet
megkapá, minden magyar kebelben viszhangra talál, �s csak
olly könnyen énekelhetõ, mint minden népies nemzeti dal,
melly ezerek, millók ajkain meghonosult.�(Pesti Hírlap, 1843.
június 11.)

1843. október 29. - Nyitrán a Dugonics Társaságban a
Szózat-ot szavalják.

1844. március 3. - Szilágysomlyón iskolai évzáró ünne-
pélyen elszavalják a Szózat-ot.

1848. március 15. - Párizsban Alphone Lamartine-t és a
francia kormányt háromszáz magyar üdvözli; énekeseik a
Bastille-téren a Szózat-ot éneklik, s az összegyûlt párizsiak
ezt kiáltják: �Chapeaux bas, c�est la Marseillaise hon-
groise!�

1851. július 17. - Pest - Egressy Béni halála.
1855. november 19. - Pest - Vörösmarty Mihály halála.

Néhány érdekesség a Szózatról...
Házi könyvtáramban van egy néhány darabból álló mini-

könyv-gyûjtemény, a fenti képek a Szózat címû
minikönyvembõl valók. E könyvbõl még megtudható az is,
hogy a költeményt mely nyelvekre fordították le. Íme a fel-
sorolás ábécérendben: angol, arab, bolgár, cseh, dán, eszpe-
rantó, észt, finn, francia, görög, héber, kazah, latin, lengyel,
macedón, német, norvég, olasz, orosz, román, spanyol,
svéd, szerb és szlovák.

Néhány példa arra, hogy ki, mely nyelvre és mikor fordí-
totta le a Szózatot: angolra /Summons/ Joseph Grosz - W.
Arthur Boggs (1966); németre /Mahnruf/ Hans Leicht -
Géza Engl (1970); oroszra /Prizüv/ Nyikolaja Csukovszko-
go (1952).

A Szózat minden nemzeti ünnepünkön felcsendül. Több
esetben szomorúan tapasztalom, hogy az ünneplõ közönség
sajnos a szövegben elakad és nem nagyon tud a dallamával
sem igazán megbirkózni.

Valljuk tiszta szívbõl, mély meggyõzõdéssel mindannyian
Széchenyi István gondolatát �véssük mélyen szívünkbe Vö-
rösmarty Szózatát� és Egressy Béni jelszavát �minden em-

Egressy Béni-
Barabás Miklós kõrajza

A díjkoszorúzott címlap
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ber legyen ember és magyar�! 
***

Az új év küszöbén legelsõ fontos könyvtárosi teendõm a
2015. évi könyvtári statisztika elkészítése volt.

***
Ugyanezekben a napokban tevékenykedett a könyvtár-

ban a számítógépes technikusunk, Rácskai Csaba is, aki
már hosszú ideje felel eszközeink karbantartásáért. Most õ
a legújabb készülékeink üzembe helyezésével foglalkozott, így
a könyvtári szolgáltatásaink is bõvülnek. Az internetezõk
örömére nemcsak modernebb, gyorsabb számítógép, ha-
nem nyomtató és fénymásoló is a rendelkezésükre áll.

***
A téli hónapokat kedves olvasóink jobbnál jobb könyvek

olvasásával tölthetik. Válogassanak érdeklõdésüknek meg-
felelõen a legutóbb feldolgozott könyveinkbõl! A legkiseb-
beknek több új gyermekkönyvvel tudok kedveskedni. Is-
merjék meg az Olvass velem! címû sorozat elemeit!

Felnõtt olvasóink a bulvárlapok olvasása helyett válasz-
szák a remek életrajzi köteteinket, amelyek neves színésze-
ink, énekeseink életútját mutatják be. Neves költõink ver-
sesköteteivel ismerkedhetnek, novelláskötetekkel, roman-
tikus történetekkel, többkötetes családregénnyel barátkoz-
hatnak.

***
Új év - új fogalom bevezetése

Az oly sokszor emlegetett kötelezõ olvasmányok, majd
enyhébb változatként az ajánlott könyvek, a házi olvasmá-
nyaink, javasolt irodalom fogalmak lassacskán már elavult-
nak számítanak. Manapság ugyanezen kötetekre értjük a
közös könyveink kifejezést. Volt idõszak, amikor az iroda-
lomtanárok csak azt várták el, hogy a gyermek az adott író-
tól bármely mûvét választhatja elolvasásra.
Ez is már a kötelezettség helyett adott a diákoknak egyfaj-
ta választási lehetõséget. Így szerettük volna elérni, hogy
gyermekeink szabadon kölcsönözzenek maguknak olvasni-
valót, igazi érdeklõdéssel, több kedvvel, esetleg egyre töb-
bet olvassanak és önszántukból járjanak könyvtárba. Csak
olvassanak, olvassanak, olvassanak! 

Hosszas pályafutásom alatt megtapasztaltam, bármely
fogalommal említjük is ezeket a mûveket gyermekeink fi-
gyelmébe, ha õk nem igazán az olvasás barátai, sajnos álta-
lában kibújnak azok elolvasása alól. Kár, hogy megjelent a
Kötelezõk röviden címû sorozat, mert a fiatalok hajlamo-
sak az aktuális kötetnek csak a rövidített változatát gyorsan
átolvasni, vagy a megfelelõ filmváltozat megtekintésével az
olvasás alól kibújni.

Mivel több idõt fordítanak sms-írásra, netán a kelleténél
többet számítógépeznek, így tanulóink sajnos megfosztják
magukat az olvasás szépségétõl, örömétõl, annak minden
élményétõl.

***
Új év - új dolgok bevezetése

Sor kerül a könyvtárban egy - az OLVASÓINK AJÁNL-
JÁK címû - tábla elhelyezésére, amelyre kedves olvasóink
kis cédulákra feljegyzett gondolataikkal - azokat a táblára
feltûzve - az általuk elolvasott könyve(ke)t a többi könyv-
tárlátogató számára írásban is javasolhatják kikölcsönzésre.

Hogy tõlem a könyvtárba járók rendszeresen kérdezge-
tik, mit ajánlok nekik, melyik könyvet miért kínálom - ez

szinte rendszeres.
Tapasztalható, hogy némelyek a figyelem központjában

kihelyezett legújabb könyveinkbõl is elsõként szeretnek
szemezgetni - ez természetes. Régóta figyelem azon-
ban, hogy sok olvasó elõször lecsap a visszahozott kötetek-
re, belõlük csipeget - ez is érdekes jelenség.

Már többször is megtörtént, hogy a visszahozott könyvet
nyomban elviszi egy másik személy, különösen, ha azt egy-
másnak szóban is ajánlják - ez követendõ példa.

Volt már többször is olyan alkalom, hogy a legújabb
könyveknek valaki a legelsõ olvasója szeretett volna lenni -
ez már egyenesen izgalmas helyzete(ke)t tudott szülni.

Adódnak a könyvtárban a könyvtáros szemével nézve
gyakran megható pillanatok is. Különösen jólesõ érzés, ha
felnõtt olvasóim az olvasottakról nekem is beszámolnak,
vagy arról véleményt cserélnek velem. 

Igen örülök minden új beiratkozónak /ez 2015-ben 25
fõ új olvasót jelentett/. Nagyon szívesen foglalkozom a ku-
tató szellemû, helyben olvasó könyvtárlátogatóimmal, ak-
kor különösen, ha vannak köztük gyermekek is. Õk a par-
ketten a magam varrta párnákon csücsülnek, apró kezeik-
kel lapozgatnak, érdeklõdve hallgatnak rám, néha versel-
nek és a képekrõl beszélgetnek. Mesélnek is, ha érdeklõdé-
sük, fantáziájuk megmozdul.

Nos ekkor néha megnyugszom, s úgy remélem, belõlük
talán e kis �könyvmolyképzõben� sikerül kis �könyvmolyo-
kat� képezni.

***

Dicséret illeti egyik legkisebb olvasómat - Németh Mara
- második osztályos tanulót, aki 2016. január 18-án részt
vett a balatonföldvári Gróf Széchényi Imre Általános Isko-
la szervezésében - az elsõ és második osztályos tanulók szá-
mára lebonyolított -Eszem-iszom, dínomdánom címû mese-
mondó versenyen. Az iskolában szervezett megméretteté-
sen Marának elsõ helyezést sikerült elérnie.

Õ a Szántód Község Önkormányzata által is támogatott
Kis Mesemondók Regionális Találkozóján a Bajor Gizi Kö-
zösségi Házban január 20-án ismét szerepelhetett, ahol a
kétszer három fõbõl álló neves zsûri minden szereplõt érté-
kelt. Mara ezen a nagyobb térségünkbõl érkezõ diákok közt
ezüst oklevelet kapott. Köszönet illeti a kislány felkészítõ 
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jét, Tóth Ildi-
kó tanító né-
nit is.

Az iskolai
fordu lóban
részt vettek,
ezért megdi-
csérjük Szabó
-Koncsag Jú-
lia elsõ osztá-
lyos és Kiss
C s e n g e
Emília má-
sodik osztá-
lyos szántódi
tanulóinkat
is, akik szin-
tén igen
ügyesen sze-
repeltek ezen
a mesemon-
dó versenyen
és szereplé-
sükért könyv-
juta lomban
részesültek. 

***
A könyv-

tár elé kihe-
lyezünk egy
polcot, ami-
nek a felirata
KÖNYVET -
KÖNYVÉRT
lesz.
A próbálko-

zás lényege
az lenne - re-
méljük, ez az
elv a gyakor-
latban mû-
ködni is fog -

hogy az otthonról magunkkal hozott, már elolvasott (ne-
künk több is van belõle, esetleg gyermekünk életkorát már
meghaladta, stb.) könyvünket letesszük a polcra. Cserébe
onnan az általunk odaajándékozott kötetért a polcról elvi-
hetünk magunkkal elolvasásra ugyancsak egy kötetet. Mû-
ködhet ez a dolog ugyanígy akár a folyóiratokkal is. Így
mindig sikerülne �új� könyvhöz, újabb olvasnivalóhoz jut-
nunk a könyvtár nyitva tartási idején túl is.
Ha a strandra menet elviszünk magunkkal egy könyvet, on-
nan visszafele jövet akár már kiolvasva ismét visszahelyez-
hetjük az állványra a csere-bere könyvünket. Ha valakinek
ideje és kedve ahhoz van, hogy akár a könyvtár és a közös-
ségi ház elõtti padokon foglaljon helyet, ebben a szép virá-
gosított parkban, úgy érezheti magát, mint egy nyugalmas
olvasókertben.

Mindenkihez csupán annyi a kérésem, mûködjön ez a le-
hetõség a bizalom és a rendszeretet elve alapján!

Remélem, hogy jól fog mûködni az - Olvassatok minden
nap! - ötlete.

Minden kedves könyvbarátnak sok szép olvasmányél-
ményt kívánok.

***
Felhívom kedves olvasóink szíves figyelmét arra, hogy

Gyarmati László, újságíró, író szerkesztésében rövidesen
megjelenik a BALATONIAK lexikona címû könyv. Az õ
munkásságát már korábbi hasonló jellegû mûvek is dicsé-
rik.

Új kötetével azonban az elõzõeknél is nagyobb teljesség-
re törekszik. Ennek köszönhetõen fényképek segítségével
körbejárhatjuk a Balaton-part legfontosabb településeit,
megismerhetjük azok nevezetességeit, aktuális eredménye-
it és terveit.

A lexikon bemutatja az egyes települések kiemelkedõ
személyiségeit. Segítségével képet alkothatunk magunknak
arról, hogy kik vallják magukat balatoniaknak, mi mindent
tesznek a Balaton mentén a Balatonért.

Szeretném kérni a készülõ lexikon iránt érdeklõdõket,
szíveskedjenek nálam, a könyvtárban az egyéni megrende-
lõ lapot kitölteni és a kötet árát - a 3000,- Ft-ot - március
15-ig befizetni - ugyanis a kötet megjelenés utáni ára 4000,-
Ft lesz.

***
Az idõ rohanó múlását jelzi, hogy ismét eltelt öt év, s el-

érkezett a Szántódi Hírlevelek utóbbi újabb öt éves anyagá-
nak a beköttetése. A 2011-2015 idõtartam helyi újságainak
köttetését ismét a Centrál Press �99 nyomda szakembereire
bíztuk. Így az a korábbiakban ott elkészült köteteinkkel
egységes külsõt nyert és a négy könyv igen szép sorozatot
alkot.

***
Szeretném Önökkel tudatni, hogy a Szántód a mûvésze-

tekben címû könyvünk anyagának a gyûjtésével, rendszere-
zésével, nyomdai elõkészítésével már decemberben szépen
sikerült haladnom. 

Tisztelettel megköszönöm mindazoknak a segítségét,
akik a kötet anyagához saját festményeik lefényképezésé-
vel, fényképfelvételeik rendelkezésemre bocsátásával, má-
sok verseik beküldésével vagy egyéb adatok közlésével a
gyûjtõmunkámhoz egész januárban hozzájárultak.

Öröm volt számomra, hogy a decemberi hírlevelünkben
közölt felhívásomra, személyes beszélgetéseink hatására
már szépen gyarapodott a Szántódiak a mûvészetekben cí-
mû fejezet bemutatkozóinak a száma. Van aki ez alkalom-
ból új festményeket készített. Mások korábbi alkotásaikkal,
költeményeik válogatásával, kézimunkáival, kézmûves
munkáival vagy kedves fotóival szeretnének a kötetbe be-
kerülni.

Az alkotók szíves megértését kérem, engedjék meg ne-
kem, hogy beadott mûveikbõl válogathassak, mert minden-
kinek minden beadott mûve sajnos nem kerülhet be a kö-
tetbe. 

Köszönöm, hogy kérésemet figyelembe vették, számom-
ra megtiszteltetés, hogy ötletem megvalósulása érdekében
mellém álltak. Összefogásunk az egymás iránti segítség- és
tiszteletadás jó példája, aminek eredményeként remélem,
hogy községünk kapcsán ismét egy tetszetõs könyv születik.
Leendõ új könyvünk nyomdai munkálatai már folynak. A
könyvbemutató tervezett idõpontja 2016. április 9. (szombat).

***
Még az óév végén s már az új év elején is kaptunk aján-

dékkönyveket Ács Istvántól, Bor Ferenctõl, Németh Henri-
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A SZÁNTÓDI MAGYARNÓTA KÖR HÍREI

ISKOLAI HÍREK

A balatonföldvári Álta-
lános Iskolában pénte-
ken tartották a farsan-
got. A gyerekek ezt a
napot várták hetek óta. 

A mûsor a 8. osztályo-
sok nyitótáncával kez-
dõdött. Az alsósok kö-
zül szinte mindenki jel-
mezbe bújt, ily módon
fordulhatott az elõ,
hogy tigrissel, herceg-
nõvel, matrózzal, lovag-
gal, méhecskékkel, hét-

fejû sárkánnyal, bohóccal vagy éppen sárga mignonokkal
találkozhatott az, aki részt vett az iskolai farsangon. A fel-
sõsök közös táncprodukciókat mutattak be. Láthattunk
matróztáncot, fekete-fehér táncot, cirkuszi produkciót,
hallhattuk a veresegyházi asszonykórust, de felcsendültek a
Hungária együttes egykori nagy slágerei is. A mûsorból a
humor sem hiányozhatott: szülõk, gyerekek és pedagógu-
sok együtt nevettek. Miután mindenki bemutatta a mûso-

rát, kezdõdhetett az eszem-iszom. Minden osztálynak egy
finom torta volt a jutalma. Aki még ezután is éhes maradt,
a büfében választhatott a finomságok közül. A legszeren-
csésebbek a tombolán is nyertek valamit. A felsõsök discó-
val zárták a napot!  

Galóné Kárpáti Ildikó

Farsangoló

Elegünk van már a télbõl,
Hóból, fagyból, hideg szélbõl,
Jöttünk vígan maskarában,
Tél bosszantó maszkabálba.

Szóljon zene síppal, dobbal,
Fusson a tél vándorbottal!
Jöjjön tavasz hívó szóra,
Házunk elõtt nyíljon rózsa!
Aki itt van, mind erre vár,
Kezdõdjék már a karnevál!

ettától és  folyóiratokat id. Pohner Jánosnétól. Köszönet ér-
te. Köszönet a helytörténeti gyûjteményünk tárgyi emlé-
kekkel történt gyarapításáért Máró Lászlónénak és Morvay
Zsoltnak.

***
A teljes könyvállomány ismételt átrendezését, legújabb

köteteink rendszerben történõ elhelyezését január hónap
folyamán Németh Henrietta segítségével tudtam elvégezni.
Szíves segítségét, fáradozását nagyon szépen köszönöm.
Munkánk során a sérült könyveket esztétikailag is feljaví-
tottuk, a duplikátokat kiválogattuk, hogy azokat a könyvtár
állományából törölhessem és a legújabb köteteink számára
elegendõ helyet nyerjünk.

1956-2016
Az idei évben emlékezünk az 1956-os forradalom és sza-

badságharc 60. évfordulójára. Ezért szeretném kérni Önö-
ket, hogy szíveskedjenek az ezzel kapcsolatos dokumentu-
maikat, esetleges feljegyzéseiket, netán naplójuk aktuális
részletét, írásos visszaemlékezéseiket és fényképeiket a
könyvtárban szeptember végéig leadni. Akik ezt az idõsza-
kot megélték, kérem szíveskedjenek nekem jelezni, beszá-
molójukat szívesen lejegyzem. Ezeknek a dokumentumok-
nak a felhasználásával szeretnék egy kisebb kiállítási anya-
got összegyûjteni. Megköszönöm, ha bekapcsolódnak a
múlt minél hitelesebb közös feltárásába, annak dokumen-
tálásába. 

Maurer Teodóra könyvtáros

Nótakör a fesztiválon
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Összefogás a házasságért!
Közel két évtizede Angliából
indult el a Házasság Hete kez-
deményezés, amely Valentin-
nap környékén minden évben

egy hétig a házasság fontosságára kívánja irányítani a fi-
gyelmet.
A Házasság Hetét mára 4 kontinens 21 országában ün-
neplik. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008
óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szerve-
zetek széles körû összefogásával, számtalan nagyváros,
település, közösség részvételével. A Házasság Hete

szervezõi szerint a házasság Isten csodálatos ajándéka
és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek
megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hûség és
az õszinte megbocsátás értékét.
Bõvebb infó: www.hazassaghete.hu 

A szántódi telephelyû Békevár Egyesület az idén hatodik
éve csatlakozik a Házasság Hete országos programhoz.
Az Egyesület újabb kiadványa látott napvilágot kará-
csony elõtt �Családi fészek � Párterápia� címmel a Pub-
lio kiadónál, amely nyomtatott és E-könyv formájában is
elérhetõ. Továbbá folyamatban van �Az élet hajnala� cím-
mel egy rövid novella megjelenése az United kiadónál az
�United7� antológiában. 
A Házasság Hetére idõzítve jelent meg a Nemzeti Kultu-
rális Alap támogatásával a �Békevár � Családi fészek és
mentsvár 3. Családi élet� címû kötet, amely a sorozat
utolsó része. A téma iránt érdeklõdõk díjmentesen kap-
ják meg, az igénylésrõl a Frigyklinika weboldalon találha-
tó tájékoztató. A szántódi könyvtár ajándékba kapott egy
példányt, hogy a helyi olvasók is hozzájuthassanak. Más
könyvtárak a Könyvtárellátótól igényelhetik.

Bor Ferenc
Békevár Egyesület

Minden kedves olvasónkat üdvözöljük a 2016-os év-
ben.
Megkezdtük a felkészülést, hogy idén is minél több
fellépésen részt vehessünk.
Örömmel tapasztaljuk, ha lassan is, de nõ, tagjaink
létszáma. 
Nemrég Rózsikát üdvözöltük közöttünk Balatonföld-
várról, most párját, Istvánt is, kinek szintén nagyon jó
hangja van.
Bognár Gyula vezetésével több új nótát, nótacsokrot
szeretnénk betanulni, hogy kitartó közönségünknek
kedveskedjünk.
Február 7.-én, ismét felléptünk a már-már hagyo-
mánynak számító  Fonyódi Kolbászfesztivál-on.
Polgármesterünk Vízvári Attila és testületének tagjai

nagy lendülettel és szakértelemmel töltötték a fino-
mabbnál finomabb kolbászokat, amiket késõbb meg-
sütöttek és közösen elfogyasztottunk, mi pedig mula-
tós nótáinkkal igyekeztünk segíteni kitartó munkáju-
kat.
Ezúton is köszönjük és gratulálunk a Szántódi Kolbá-
szolóknak.
Természetesen a munka hevében a �koccintás� sem
maradhatott el, elõkerültek a jobbnál jobb borok, pá-
linkák, amik szintén segítették ezt a nemes munkát.
Továbbra is várjuk új tagok jelentkezését sok szeretet-
tel és családias légkörrel, akik a jó hangulatú és kedvû
társaságot kedvelik.

Sok szeretettel a Szántódi Magyar Nótakör tudósítói:
Sebestyén Ica és Feri
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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)
Rendõrségi körzeti megbízott:
Jócsik Mihály rendõr.zls. Tel.: 06 30 / 535 31 92
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
elõreláthatóan márciustól folytatódni fognak, a
Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás döntés ill. a
költségvetés függvényében!
Kérjük, figyeljék a kistérség honlapjait, valamint az
Egészségfejlesztési Iroda facebook oldalát: Balatonföldvári
Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda név alatt.

PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM KÖZÖSSÉGI HÁZ

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
A fülledt augusztusi éjszaka után, igen jól esett megmár-
tóznom a kora reggeli hûs Balatonban. Már éppen kifelé
tempóztam néhány hattyú kíséretében, mikor a vízpar-
ton ismerõs alakot pillantottam meg.

- Misi bácsi! Mit keres a strandon kora reggel?
- Láttam, hogy jössz le úszni, gondoltam, én meg

addig gyönyörködök a tihanyi panorámában,
ami ilyen közelrõl csak a Szántódiaknak adatik
meg.

Én is visszapillantottam a sima víztükörre, ami a felkelõ
nap sugarától még csillogóbb volt mint napközben, s ki-
csit büszkén állapítottuk meg mindketten, hogy (nekünk
legalábbis) Szántódon a legszebb a Balaton.
Ezekkel a nemes gondolatokkal bandukoltunk hazafelé,
mikor az út mellett (sajnos nem elõször) hatalmas sze-
métkupacot pillantottunk meg. Dühömben, a nálam lévõ
reklámszatyorba kezdtem beledobálni az üdítõs palac-
kokat, tejfölös poharakat, és minden egyebet, ami ott
hevert.

- Látom te is olyan vagy, mint én nem bírod elvi-
selni a szemetelõket!

- Jártál te már Németországban? Láttad ott a tere-
ket, utcákat, kerteket? Ott már gyermekkoruk-
ban belesulykolják az emberekbe, hogy a sze-
metelés nagy szégyen. Azt hiszem a magyar
embereknek van mit tanulniuk a precíz németek-
tõl! � szólalt meg a kisöreg,

Mire hazaértünk, hazaértek az otthoniak is, Misi bácsi
nagy hévvel ecsetelte a családjának, hogy egyes embe-
rek mi mindennel csúfítják el a vízpartot.
Ez a család, aki a házunkban nyaralt több éve visszajárt
ide, a fiatalok még a 70-es években költöztek Németor-
szágba, a kislány unokák már odakint születtek. Misi bá-
csi, a nagypapa minden évben több hétre kibérelte a há-
zunkat, s így együtt vakációzhattak a már külhonban élõ
unokákkal.

- Ma délután, mindenki a vendégem egy tihanyi
kirándulásra � invitált bennünket a nagypapa.

A nagy hõség ellenére jól éreztük magunkat, különösen
visszafelé, amikor Misi bácsi fõtt kukoricával, üdítõvel,
fagyival halmozott el bennünket, miközben õ folyamato-
san fényképezte a tájat.

- Nagypapi, ha megáll a komp, kölcsön adod a
fényképezõképedet? A kiskacsákat szeretném
lefotózni.

- Természetesen, de mi a csodát szorongatsz a
kezedben? 

- Az üdítõs üveget, meg a kukoricacsutkát, nem
találok a közelemben szeméttartót. Apa szerint a
parton biztosan lesz, ott kidobom. 

- Megõrültél?! Addig akarod szorongatni? Hajítsd
be a Balatonba, elég nagy ez a tó, sok minden
elfér benne, én is odadobtam az enyémet!

A menye a pad alatt finoman megrúgta a bokámat, és
azt súgta a fülembe:

- Azt hiszem egyes embereknek, tényleg van mit
tanulni a precíz németektõl.

A történet nem mai, de azt hiszem még mindig ugyan-
olyan aktuális, mint ezelõtt 20 évvel volt.

Szénásy Béláné
szántódi nyaralótulajdonos

FELHÍVÁS
Kedves Szülõk, Nagyszülõk!

Csatlakozva a Gyermeknapi felhíváshoz, arra kérjük
Önöket, hogy akinek kedve van, ossza meg velünk, a gye-
rekekrõl, unokákról, a családi legendáriumban õrzött
kedvenc történeteiket, aranymondásokat, és küldje el a
hírlevél elektronikus címére,(szantodihirlevel@g-
mail.com)  vagy adja le a: P. H. Á. Közösségi Házban Al-
bert G. Réka mûvelõdésszervezõnek.
Névvel, vagy kérés szerint név nélkül folyamatosan közöl-
nénk ezeket a hírlevélben. 
Kedvcsinálóként kettõ gyöngyszem az unokáimtól:
Liza: Nils Holgerson repüje = Márton lúd
Ricsi: A mamutnak a csontjából és a szõrébõl készítette
az õsember a fogkefét!

Morvayné Török Csilla
szerkesztõ és nagymama

Bagoly mondja �
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PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM KÖZÖSSÉGI HÁZSZÁNTÓDPUSZTA

PROGRAMELÕZETES 2016.Nyitva tartás:

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 Zeke János 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 körzet megbízott 06/30/535-3192
Siókom Kft. (Hulladékszállítás) 84/503 - 200
VIDaNET  kábeltelevízió Zrt. 1203
Vízmû hibabejelentõ 06/40/240-240

FONTOSABB TELEFON SZÁMOK

Február 6. szombat 14.00 óra
FORRALTBOR-FÕZÕ és �BORKORCSOLYA�  VERSENY

Február 19. péntek 16.00 óra
KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT FALUGYÛLÉS

Február 26. péntek 16.00 óra
FARSANGI ÁLARCKÉSZÍTÉS és FÁNKEVÕ VERSENY 
-a gyerekek által készített álarcokat a másnapi bálon árverezzük

Február 27. szombat 20.00 óra
TÉLÛZÕ BATYUSBÁL - a THE FREAKEND zenekarral

Március 15. kedd 11.00 óra
MEGEMLÉKEZÉS NEMZETI ÜNNEPÜNKRÕL és
KOSZORÚZÁS A KOSSUTH PARKBAN

Március 25. péntek 9.30 � 11.00 óra
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ és TOJÁSKERESÕ VERSENY

Április 2. szombat
NEMZETKÖZI GYERMEKKÖNYVNAP

Április 4., hétfõ 16.00 � 18.30 óra
VÉRADÁS

Április 9. szombat
A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA 
- Szántód a mûvészetekben címû kötet bemutatója

Április 30. szombat
TAVASZÜNNEP - MAJÁLIS

Május 11. szerda
A KISTÉRSÉGI ZENEISKOLA SZÁNTÓDI NÖVENDÉKEI-
NEK HANGVERSENYE 
- PÁLÓCZI - 256.

Május 28. szombat 
GYERMEKNAP és ANYUKÁK, NAGYMAMÁK PALACSIN-
TASÜTÕ VERSENYE
- a zsûri a gyerekek körébõl lesz kiválasztva!

TAVASZI FUTÁS, BRINGÁZÁS

Március 17-20.
SPURI BALATON és FÉLBALATON SZUPERMARATON
-a Budapest Sportiroda (BSI) szezonnyitó futóeseménye -Siófok

Április 30. - május 1.
XVII. BALATONKÖR - Zamárdi

Május 14.
McDonald�s BringaMánia
TOUR DE BALATON -Balatonföldvár

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  

Állandó programok:lásd 15. oldalon

Nyitva tartás: április 15 - október 15-ig
04. 15-tõl 04. 30-ig: 8.30-tól-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


