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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
A képviselõ-testület 2016. február -március hónapokban hozott határozatairól tájékoztatás
A képviselõ-testület 2016. április-május hónapokban hozott határozatairól tájékoztatás
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
69/2016.(IV.27.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2016.április 27-i képviselõ-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak
szerint határozza meg:
1./ A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl, polgármesteri tevékenységrõl.
2./ Kerékpáros Magyarország Szövetség pályázatához való
hozzájárulás kérelmérõl.
3./ Sás utcai telkek értékesítése.
4./ Közösségi együttélés alapvetõ szabályairól szóló rendelet
megalkotása I.forduló
5./ Étkezési térítési díj felülvizsgálata.
6./ Szántódpusztai temetõben járda építésére érkezett ajánlatok
ismertetése.
7./ Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás térítési díjának átvállalása.
8./Somogy Megyei Kasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelemi Kirendeltség Siófoki Hivatásos Tûzoltóság 2015.évi tevékenységérõl beszámoló.
9./ Somogy Megyei Önkormányzati Társuláshoz csatlakozási
szándék támogatása.
10./ Panaszbejelentésrõl.
11./ Támogatási kérelmek ismertetése.
12./ Közvilágítás aktív elemeinek karbantartása.
13./ Pályázati felhívás jóváhagyása idegenforgalmi adóellenõri
munkakör betöltésére.
14./ Tömörítõ konténer bérlésérõl.
15./ Zárt ülés.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: azonnal
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
58/2016.(IV.11.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a jegyzõkönyvhöz mellékelt „Szántód Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát” jóváhagyja és a 31/2013.(III.27.)Kt.határozattal jóváhagyott közbeszerzési szabályzatot 2016.április
11.napjával hatályon kívül helyezi.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
59/2016.(IV.11.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Szántód
Község Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét elfogadja.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
60/2016.(IV.11.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
a.) az Útépítési munkálatok beszerzése Szántód Község
Önkormányzata részére „A Szántód, Kossuth, Õsz és

Telep utcák felújítása” elnevezésû közbeszerzési eljárást
megindítja.
b.) A bíráló bizottsági tagjainak az alábbi személyeket választja:
elnök: Dr. Schablauer Péter közbeszerzési szakértõ
tagok: Ernyes Ervin pénzügyi szakértõ,
Madarászné Tóth Ildikó építésügyi szakértõ
c.) a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának tartalmi elemeit az alábbiak szerint határozza meg:
1. Az eljárás értékelési szempontjai:
- ajánlati ár (50-es súlyszám)
- jótállás /minimum 24 hónap, maximum 48 hónap/
(40-es súlyszám)
- késedelmi kötbér mértéke /minimum az ajánlati ár
0,03%-a, maximum 0,5%-a/ (10-es súlyszám)
2. Az eljárás alkalmassági feltételei:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ (közös ajánlattevõ), ha az elõzõ kettõ lezárt üzleti évben a
közbeszerzés tárgyából származó (útépítési munkák) – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevétele összesen nem éri el a 10 mFt-ot, attól
függõen, hogy az ajánlattevõ mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az
adatok rendelkezésre állnak.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ (közös ajánlattevõ), ha nem rendelkezik legalább 1 fõ
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MVKÉ (közlekedési építmények szakterülete) kategóriás, vagy azzal egyenértékû érvényes felelõs mûszaki vezetõi jogosultsággal.
d.) Az ajánlattételi felhívást az alábbi vállalkozások részére küldi meg:
1. Kulcs Útépítõ és Mélyépítõ Kft. 8000 Székesfehérvár, Sóstói
u.7.
2. Fecske Építõ és Mélyépítõ Kft. 8600 Siófok, Erdei F.u.15.
3. Pannon Fuvar 2000 Kft. 8600 Siófok, Tessedik Sámuel u.18.
4. Balaton-Út Kft. 8630 Balatonboglár, Klapka u. 272/64.hrsz.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
61/2016.(IV.11.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Szántódpusztai temetõ kereszt készítésére érkezett ajánlatok közül öszszességében a kedvezõbb Tari József vállalkozó bruttó
950.000,- Ft-os ajánlatát fogadja el. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerzõdés megkötésére.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
62/2016.(IV.11.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Zamárdi
Város Önkormányzat Képviselõ-testületének a Zamárdi- Szántód között közlekedõ kisvonatra vonatkozó javaslatával egyetért
azzal, hogy a kisvonat Szántód-rév után Szántódpuszta felé
közlekedjen.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint
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Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
63/2016.(IV.11.) Kt.határozat
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot nyújt be az vízgazdálkodásért felelõs miniszter 2015. évi
C. törvény 3. melléklet I.1. pontja szerinti pályázati kiírására
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására, az 1.a) lakossági közmûves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás
szolgáltatás támogatása pályázati célra.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázathoz csatolandó, a pályázati adatlap szerinti nyilatkozatokat az önkormányzat nevében teljes körûen megtegye, és a pályázatot benyújtsa.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: 2016.április 21.
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
69/2016.(IV.27.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2016.április 27-i képviselõ-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak
szerint határozza meg:
1./ A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl, polgármesteri tevékenységrõl.
2./ Kerékpáros Magyarország Szövetség pályázatához való
hozzájárulás kérelmérõl.
3./
Sás utcai telkek értékesítése.
4./ Közösségi együttélés alapvetõ szabályairól szóló rendelet
megalkotása I.forduló
5./ Étkezési térítési díj felülvizsgálata.
6./ Szántódpusztai temetõben járda építésére érkezett ajánlatok
ismertetése.
7./ Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás térítési díjának átvállalása.
8./Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki
Katasztrófavédelemi Kirendeltség Siófoki Hivatásos Tûzoltóság 2015.évi tevékenységérõl beszámoló.
9./ Somogy Megyei Önkormányzati Társuláshoz csatlakozási
szándék támogatása.
10./ Panaszbejelentésrõl.
11./ Támogatási kérelmek ismertetése.
12./ Közvilágítás aktív elemeinek karbantartása.
13./ Pályázati felhívás jóváhagyása idegenforgalmi adóellenõri
munkakör betöltésére.
14./ Tömörítõ konténer bérlésérõl.
15./ Közbeszerzési eljárásról.
16./ Zárt ülés.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: azonnal
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
70/2016.(IV.27.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a „Balatoni
Kerékpáros Turisztikai hálózat, attrakciók és megállóhelyek kialakítása címû pályázathoz a jegyzõkönyvhöz mellékelt hozzájáruló nyilatkozat 1.pontjának „ külön megállapodásban részleteztek szerint biztosítja” kiegészítéssel jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat aláírására.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
71/2016.(IV.27.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a tulajdonát
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képezõ szántódi 1099/9 hrsz. alatt felvett 121 m2 alapterületû,
„közforgalom elõl elzárt magánút” megnevezésû ingatlant értékesíti a Magyar Állam részére 1.210.000.- Ft. vételárért, az
elõterjesztés melléklete szerint. A tulajdonjog bejegyzéséhez
szükséges hozzájáruló nyilatkozatot ügyvédi letétbe helyezi.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzõdés, a tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozat valamint a letéti szerzõdés aláírására.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: 2016. április 30.
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
72/2016.(IV.27.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a tulajdonát
képezõ szántódi 1099/10 hrsz. alatt felvett 443 m2 alapterületû, beépítetlen terület mûvelési ágú ingatlant értékesíti Juhász
Attila és felesége 3433 Nyékládháza Szent István u. 47. szám
alatti lakosok részére 4.430.000.- Ft +ÁFA bruttó 5.626.100.Ft. vételárért.
Az adásvételi szerzõdés megkötésére felhatalmazza a polgármestert.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: 2016. április 30.
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
73/2016.(IV.27.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a tulajdonát
képezõ szántódi 1099/8 hrsz. alatt felvett 445 m2 alapterületû,
beépítetlen terület mûvelési ágú ingatlant értékesíti Mátyás Géza 8600 Siófok Ságvári E.u. 52. szám alatti lakos részére
4.450.000.- Ft +ÁFA bruttó 5.651.500.- Ft. vételárért.
Az adásvételi szerzõdés megkötésére felhatalmazza a polgármestert.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: 2016. április 30.
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
74/2016.(IV.27.) Kt.határozat
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeirõl szóló rendelettervezetet tovább tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: soron következõ ülés
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
75/2016.(IV.27.) Kt.határozat
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások keretében biztosított a LIVING FOOD INTERNATIONÁL Kft-tõl vásárolt étkeztetés szolgáltatási önköltséget felülvizsgálta és az étkeztetés
intézményi térítési díját 2016.május 1.napjától 530,- Ft/nap
állapítja meg. A térítési díj változásról a szociális ellátásokról
szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletet módosítja.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: azonnal
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
76/2016.(IV.27.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Szántódpusztai temetõben járda építésre érkezett ajánlatok közül a Bog-
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lár Építõ Kft. bruttó 1.123.315,- Ft-os ajánlatát fogadja el. A
képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói
szerzõdés megkötésére.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
77/2016.(IV.27.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a szántódi
lakóhellyel rendelkezõ, jelzõrendszeres házi segítségnyújtást
igénybe vevõ ellátottak által fizetendõ 2016.évi térítési díj öszszegét átvállalja a 2016.évi költségvetésben meghatározott
egyéb pénzbeli és szociális ellátások kormányzati funkció terhére.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
78/2016.(IV.27.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Siófoki Hivatásos Tûzoltóság
2015.évi tevékenységérõl szóló beszámolóját elfogadja.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
79/2016.(IV.27.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete Vörs
Község Önkormányzata Képviselõ-testületének a Somogy Megyei Önkormányzati Társuláshoz 2017.január 1-jétõl történõ
csatlakozási szándékát támogatja.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: folyamatos
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
80/2016.(IV.27.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a WGS
Stampimg Kft.által a 8622 Szántód, Római út 3.szám alatt
üzemeltetett üzem éjszaki mûködése során keletkezõ zavaró
zajjal kapcsolatos panaszbejelentését megismerte, tudomásul
veszi. Az ügyet az üzemi zaj- és rezgésvédelmi ügyekben hatáskörrel rendelkezõ Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fõosztályához továbbítja a panaszügy kivizsgálásához való csatolás céljából.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: 2016.május 31.
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
81/2016.(IV.27.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Ügyrendi Bizottság javaslatát figyelembe véve
a.) a Szántódi Polgárõr Egyesület részére 200.000,- Ft,
b.) a Szent Kristóf Természetjáró Egyesület részére
100.000,- Ft,
c.) Medicopter Alapítvány részére 60.000,- Ft,
d.) a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége részére 10.000,- Ft,
e.) a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete
Siófoki Csoport részére 10.000,-Ft,
f.) a Rákóczi Szövetség részére 10.000,- Ft,
g.) Bihari Pulh Levente részére 10.000,- Ft
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támogatást állapít meg. Támogatási szerzõdés azzal a civil
szervezettel köthetõ, amely igazolja, hogy 2015. évi beszámolóját letétbe helyezte és közzétette. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a meghatározott dokumentum csatolását követõen a támogatási szerzõdés megkötésére. Amennyiben
beszámolója közzétételére vonatkozó kötelezettségének a civil
szervezet határidõben nem tesz eleget a támogatási döntés hatályát veszti.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: 5 napon belül
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
82/2016.(IV.27.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a közvilágítási lámpatestek karbantartása napirendet elnapolja.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: soron következõ ülés
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
83/2016.(IV.27.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a jegyzõkönyvhöz mellékelt pályázati felhívást jóváhagyja.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
84/2016.(IV.27.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a NHSZ
Zöldfok Zrt.tõl tömörítõs konténer 2 hónapra történõ bérlésével
egyetért.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
85/2016.(IV.27.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete, mint Ajánlatkérõ az „Útépítési munkák kivitelezése Szántód Község Önkormányzata részére” címû, HKT-057/2016. számon indított
közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva az alábbi benyújtott ajánlatokat ÉRVÉNYESNEK nyilvánítja:
Balaton-Út Kft.
8630 Balatonboglár, Klapka u. 272/64 hrsz.
Fecske Építõipari és Mélyépítõ Kft.
8600 Siófok, Erdei Ferenc u. 15.
Kulcs Útépítõ és Mélyépítõ Kft.
8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.
Pannon-Fuvar 2000 Kft.
8600 Siófok, Tessedik S. u. 18.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
86/2016.(IV.27.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete, mint Ajánlatkérõ az „Útépítési munkák kivitelezése Szántód Község Önkormányzata részére” címû, HKT-057/2016. számon indított
közbeszerzési eljárásban
a rendelkezésre álló
nettó
16.500.000,- Ft + 27 % ÁFA fedezetet kiegészíti további nettó

2016. június

5. oldal

656.555 Ft+ 27 % ÁFA összeggel.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
87/2016.(IV.27.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete, mint Ajánlatkérõ az „Útépítési munkák kivitelezése Szántód Község Önkormányzata részére” címû, HKT-057/2016. számon indított
közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési eljárást EREDMÉNYESNEK nyilvánítja és az eljárás nyertesének az alábbi Ajánlattevõt nyilvánítja:
Ajánlattevõ neve:Balaton-Út Kft.
Ajánlattevõ címe:8630 Balatonboglár, Klapka u. 272/64 hrsz
Egyösszegû nettó ajánlati ár (Ft)
Megajánlott jótállás (hónap)

17.156.555 Ft.

Szántódi Hírlevél

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
91/2016.(V.23.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: 2016.május 31.
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
92/2016.(V.23.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat 2015.évi belsõ ellenõrzési tevékenységének éves ellenõrzésérõl készített összefoglaló jelentést elfogadja.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint

25 hónap

Késedelmi kötbér mértéke (ajánlati ára %-a/nap) 0,05%/nap
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
90/2016.(V.23.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2016.május 23-i képviselõ-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak
szerint határozza meg:
1./ A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl, polgármesteri tevékenységrõl.
2./ Szántód Község Önkormányzat 2015.évi költségvetésének
módosításáról.
3./Az Önkormányzat 2015.évi költségvetési beszámolójának és
zárszámadásának elfogadása.
4./ Beszámoló a 2015. évi belsõ ellenõrzési tevékenységrõl
5./ Közösségi együttélés alapvetõ szabályairól szóló rendelet
megalkotása.
6./ Szántód-Kõröshegy-Kereki turisztikai kerékpárút fejlesztésére pályázat benyújtása.
7./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat.
8./ Elõvásárlási jogról.
9./ Beszámoló az önkormányzat 2015.évi gyermekvédelmi tevékenységérõl.
10./ Beszámoló az önkormányzat szociális alapszolgáltatási –
étkeztetési szakmai munkájáról
2015.évben.
11./ Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
megállapodásának módosítása.
12./ Balatonföldvári Hulladékgazdálkodási Kistérség képviseletének ügye.
13./ „Útépítési munkák kivitelezése Szántód Község Önkormányzata részére” felújítási munkálatokra érkezett mûszaki ellenõri ajánlatok ismertetése.
14./ Zamárdi-Szántód között közlekedõ kisvonat üzemeltetésére
pályázati kiírás.
15./ Közterületi rendész alkalmazásáról.
16./ Zárt ülés.
a.) Települési támogatás iránti kérelem elbírálása.
b.) Idegenforgalmi ellenõr pályázatra benyújtott pályázatok
elbírálása.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: azonnal

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
93/2016.(V.23.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a TOP1-2.1-15 számú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívásra pályázatot nyújt be
Szántód-Kõröshegy-Kereki turisztikai kerékpárút fejlesztésére.
A támogatási kérelem benyújtására az érintett önkormányzatokkal konzorciumi együttmûködést köt a Somogy Megyei Önkormányzattal.
A konzorcium vezetõje Kõröshegy Község Önkormányzata lesz.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi együttmûködési megállapodás aláírására.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: 2016. május 27.
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
94/2016.( V.23.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázatot
nyújt be a Magyarország 2016. évi központi költségvetésérõl
szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c)
pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
- a Sás utca út- és járdaépítésének és a Csemetekert utca
járda felújításának támogatására a pályázat c. pontjában meghatározott Belterületi utak, járdák, hidak pályázati alcélja alapján.
A képviselõ-testület az igényelt támogatás mértékét
15.000.000,- Ft összegben jelöli meg.
A képviselõ-testület a pályázatban szereplõ beruházás megvalósításához szükséges 50 % önerõt, amely 15.737.625,- Ft, a
2016. évi költségvetésében biztosítja.
A képviselõ-testület nyilatkozik, hogy Szántód Község Önkormányzatát ÁFA levonási jog nem illeti meg.
A képviselõ-testület nyilatkozik, hogy Szántód Község Önkormányzatának az Áht. 50.§ (4) bekezdése szerinti köztartozása
nincs.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázathoz csatolandó, a pályázati adatlap szerinti nyilatkozatokat az önkormányzat nevében teljes körûen megtegye, és a pályázatot benyújtsa.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: 2016.június 2.

Szántódi Hírlevél
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Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
95/2016.(V.23.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a szántódi
360 hrsz-ú „kivett saját használatú út” ingatlan 3/420-d arányú tulajdona és a szántódi 358 „kivett strandfürdõ” ingatlan
3/420-d arányú tulajdona tekintetében 700.000,- Ft vételárért
nem kíván élni elõvásárlási jogával.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: 2016.május 25.
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
96/2016.(V.23.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó értékelést jóváhagyja.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: 2016. május 31.
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
97/2016.(V.23.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a szociális
alapszolgáltatás – étkeztetés 2015.évi tevékenységérõl szóló beszámolót elfogadja.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: 15 napon belül a határozat továbbítására
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
98/2016.(V.23.) Kt.határozata
1. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 2016. július 1. napján hatályba lépõ módosítását a
társulási tanács 41/2016.(V.5.) BTKT határozatában foglaltak
szerint jóváhagyja.
2. A képviselõ-testület a társulás által ellátott feladatoknak az
egészségfejlesztési feladatokkal való bõvülését, valamint Balatonszemes, Pusztaszemes és Teleki községek önkormányzatának
a mûsorszolgáltatás feladat közös ellátásából való kilépését elfogadja.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: 2016.május 31.
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
99/2016.(V.23.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazza Vizvári Attila polgármestert, hogy a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Balatonföldvár és térsége hulladékgazdálkodási társulás elnevezésû kistérségének ülésén az
önkormányzat képviseletében eljárjon, és a kistérségi megbízott,
valamint akadályoztatása esetére helyettese megválasztása
ügyében döntését a képviselõ-testület nevében meghozza, a kistérségi megbízott megbízólevelét aláírja.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
100/2016.(V.23.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a „Útépítési
munkák kivitelezése Szántód Község Önkormányzata részére”
felújítási munkálatokra érkezett mûszaki ellenõri árajánlatok
közül a Incze Domokos bruttó 425.000,- Ft-os ajánlatát fogad-

2016. június

ja el. A képviselõ-testület az összeget a költségvetési tartalék terhére biztosítja. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerzõdés megkötésére.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
101/2016.(V.23.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a ZamárdiSzántód között közlekedõ városnézõ kisvonat üzemeltetésére vonatkozó pályázati felhívás 8.pont g) pontjának alábbi kiegészítéssel jóváhagyja: „Az útvonaltervnek tartalmaznia kell Szántódpuszta érintését.”
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: értelem szerint
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
102/2016.(V.23.) Kt.határozata
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete támogatja
közterületi rendész alkalmazását 2016.június 01.napjától2016.szeptember 30.napjáig. A foglalkoztatáshoz szükséges
személyi- és dologi költségeket a 2016.évi költségvetés tartaléka
terhére biztosítja.
Felelõs: Vizvári Attila polgármester
Határidõ: 2016.május 31.
A képviselõ-testület az alábbi rendeleteket alkotta:
SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
3/2016.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 2/2015.
(II. 27.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
4/2016.(V.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015.ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL SZÓLÓ 1/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK
5/2015.(V.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015.ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
6/2016.( V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETÕ SZABÁLYAIRÓL, ÉS EZEK ELMULASZTÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEIRÕL
Kissné Bolha Andrea fõtanácsos Szántód referens

7. oldal
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
6/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól,
és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl

Szántódi Hírlevél
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Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. (Mötv.) 143.§. (4) bekezdés d.) pontjában kapott felhatalmazás az Mötv. 8.§.(1) bekezdés b.) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1.§.
/1/ A közösségi együttélés, a békés egymás mellett élés alapvetõ feltétele, alapvetõ szabálya az önkormányzati rendeletek
betartása és betartatása.
/2/ E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvetõ szabályaival ellentétes magatartás az a cselekmény vagy
mulasztás, amely szabálysértésnek vagy bûncselekménynek nem minõsül, a tevékenységre vagy mulasztásra jogszabály
közigazgatási bírság kiszabását más jogszabályban nem rendelték, és azt e rendelet a közösségi együttélés alapvetõ szabályaival ellentétes magatartásnak minõsíti.
II. Fejezet
Egyes közösségi együttélési szabályok megszegése
A közterület bontásával, közterület rendeltetésérõl eltérõ használatával kapcsolatos szabályok megszegése
2.§.
(1) Aki a közterület bontására vonatkozó rendelkezéseket megszegi
a.) közterület-bontási hozzájárulás nélkül közterületet felbont,
b.) a közterület-bontási hozzájárulás határidejének lejárta után közterületen annak meghosszabbítása nélkül a közterületen munkát végez,
c.) a hozzájárulásban elõírt kötelezettségeket megsérti,
d.) a forgalombiztonsági okból elõírt azonnali helyreállítási kötelezettségének nem tesz eleget,
e.) a bontás utáni helyreállítási munkálatok mûszaki elõírásait nem tartja be
közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ magatartást valósít meg, és jelen rendelet 8. §.-ban meghatározottak alapján és mértékben szankcionálható.
(2) Aki a közterület rendeltetéstõl eltérõ használata során
a.) szemetel, vagy szemetet felhalmoz (kivétel meghirdetett lomtalanítási akció) a Község közterületére kerti nyesedéket,
(kivéve nyári szezonban keddenként zsákban, gyûjtõedényben kipakolható fû, kisebb, kötegelt kerti nyesedék), szemetet,
lomot, bútort, háztartásban nem használt eszközöket, építési-bontási hulladékot, egyéb hulladékot, állati hullát tesz ki,
közterületi szemétgyûjtõbe háztartási hulladékot helyez el
b.) a közterületi kerti építményeket, berendezéseket, díszburkolatokat rendeltetésellenesen használja, köztéri létesítményt, mûalkotást beszennyezi, tönkreteszi,
c.) dísznövényeket engedély nélkül leszedi, kivágja, csonkítja, eltulajdonítja
d.) fákon, autóbuszvárón hirdetést, transzparenst kifüggeszt;
e.) madarakat, egyéb állatokat indokolatlan módon zavarja, bármely eszközzel bántja (madárfészek rongálása, tojás kiszedése);
f.) arra ki nem jelölt közterületen, parkokban, parkolóban kempingezést, sátorozást folytat, ezeket a helyeket szálláshelyként használja, vagy bármilyen gépjármûvel a fenti területeken szállás céljából tartózkodik; valamint engedély hiányában
tüzet gyújt;
g.) játszóterekre állatot bevisz;
h.) közterületen engedély és hozzájárulás nélkül kocsi bejárót, járdát, árkot, stb. épít, burkolatot, vagy bármilyen tárgyat
helyez el,
i.) közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül elhelyez, ott építõanyagot kever, vagy hevít, vagy
sárfelhordást okoz,
j.) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet, gépjármûvet vagy üzemképtelen jármûvet
közterületen engedély nélkül tárol, veszélyelhárítás kivételével jármûvet ott javít, átalakít,
k.) közterületet önkényesen bármivel lezár, lehatárol, azon a közlekedést bármilyen formában ellehetetleníti járdákon, tereken a közforgalmat akadályozza;
l.) közterületen mérgezõ, robbanó, sugárzó, fertõzést keltõ anyagot helyez el,
m.) közterületrõl bérleti szerzõdés vagy engedély hiányában stégkapcsolatot létesít.
közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ magatartást valósít meg, és jelen rendelet 8. §.-ban meghatározottak alapján és mértékben szankcionálható.
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Közterületen történõ engedély nélküli árusítás, házaló és egyéb kereskedelmi tevékenységekre, magatartásokra vonatkozó szabályok megsértése
3.§.
Aki
a.) közterületen engedély nélkül árusít, házaló kereskedést folytat, valamint egyéb kereskedelmi tevékenységre vonatkozó szabályt megszeg,
b.) közterületen bérleti szerzõdés, vagy engedély hiányában bármilyen jövedelemszerzõ tevékenységet végez. (utcazenélés, támogatásgyûjtés, portrérajzolás)
közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ magatartást valósít meg, és jelen rendelet 8. §.-ban meghatározottak alapján és mértékben szankcionálható.
Köztisztasági szabályok megsértése
4.§.
Aki
a.) évente legalább elsõ alkalommal – május 15-ig, majd azt követõen szeptember 30-ig, folyamatosan nem tartja karban
az ingatlanát, a gyomtól, gaztól, szeméttõl, vadon növõ bokroktól, egyéb hulladéktól nem tisztítja meg, rágcsálók megtelepedéséhez alkalmas állapotot nem szünteti meg,
b.) az ingatlan és az ingatlan elõtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításról, síkosság mentesítésérõl) nem gondoskodik,
vagy a díszburkolatú járdákat, sétányokat sótartalmú anyaggal síkosság-mentesít (a só helyett csak mechanikai síkosság
mentesítõ anyagok, például fûrészpor, homok, érdesítõ anyag használható);
c.)az ingatlan elõtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt betemeti, lezárja, vagy nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja,
d.) a belterületi ingatlan elõtti járdán, illetve mellette nõtt gazt nem irtja, a kinyúló ágak és bokrok nyesésérõl nem gondoskodik,
e.)gépkocsit közterületen mos, az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, illetve azt nem a
kiépített csapadékcsatornába vezeti,
f.)szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvíz-lefolyó utcai aknába, illetõleg a csapadékelvezetõ árokba vezet, önt,
g.)közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve hozzájárulás nélkül igénybe vesz,
h.)közterületen és kirándulóhelyen elhelyezett és általa beszennyezett felszerelési és berendezési tárgyakat nem tisztítja
meg,
i.)közterületen a dolgát végzõ állata után az ürüléket nem takarítja el
j.) zöldterületre jármûvel ráhajt, vagy azon parkol,
k.) más településrõl, vagy nem belterületi ingatlanáról származó, hulladékát a belterületi lim-lom akcióban helyezi el
l.)avar, és kerti hulladékok égetését nem a köztisztasági rendeletben foglaltak szerint végzi, kültéri fûtõberendezés füstkibocsátásával környezetét zavaró légszennyezést végez,
közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ magatartást valósít meg, és jelen rendelet 8. §.-ban meghatározottak alapján és mértékben szankcionálható.
Háztartási zajkibocsátás idõkorlátozásának megszegése
5.§.
Aki
a.)belterületi ingatlanon háztartási igényeit kielégítõ kertépítéssel, zöldfelület fenntartással, javítással kapcsolatosan zajt
keltõ tevékenységet végez vagy zajt keltõ motoros háztartási gépet (így különösen: fûnyíró, lombszívó-fúvó, fûrész, gyorsvágó, köszörû) üzemeltet, használ
hétköznap 8-18 óra közötti idõszakot,
szombaton 9-12 és 15-18 óra közötti idõszakot,
vasár- és ünnepnapokon 9-12 óra közötti idõszakot meghaladóan továbbá karácsonyi- és húsvéti ünnepnapokon,
b.) valamint az a.) pontban foglaltakkal összefüggésben a közterületen olyan magatartást tanúsít, illetve tevékenységet
folytat, amellyel mások nyugalmát, pihenését, a közízlést zavarja;
a közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ magatartást valósít meg, és jelen rendelet 8. §.-ban meghatározottak alapján és
mértékben szankcionálható.
Házszám, utcanévtábla, és postaláda elhelyezésével kapcsolatos
szabályok megsértése
6. §
Aki
a) az utcanévtábla kihelyezését és az azzal járó munkálatokat akadályozza,
b) a kihelyezett utca névtáblát beszennyezi, szövegét megváltoztatja vagy olvashatatlanná teszi, vagy a kezelõ hozzájárulása nélkül eltávolítja,
c) új építmény esetén a használatbavételi engedély kiadásától számított 30 napon belül a házszámtáblát jól láthatóan, va-
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lamint a postaládát nem helyezi ki,
d) címváltozásnál az új lakcímkártya kiadásától számított 30 napon belül nem gondoskodik az új címnek megfelelõ házszámtábla jól látható kihelyezésrõl,
e) házszámtábla pótlását legkésõbb az esemény bekövetkezésétõl számított 30 napon belül nem teszi meg,
közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ magatartást valósít meg, és jelen rendelet 8. §.-ban meghatározottak alapján és mértékben szankcionálható.
Növény-egészségügyi és telepítési szabályok megsértése
7.§.
Aki
1) a község közigazgatási területén a jogi és magánszemélyek, valamint a egyesületek tulajdonában (kezelésükben, használatukba, a bérlõk a bérleményükben) lévõ területet virágzó allergén gyomnövényektõl nem mentesíti, az irtásáról - virágzás elõtt - az idõjárástól függõ gyakorisággal nem gondoskodik, valamint
2) aki a növények telepítési távolságáról szóló 9/2006.(VII.27.) számú önkormányzati rendeletben foglalt szabályokat nem
tartja be
közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ magatartást valósít meg, és jelen rendelet 8. §.-ban meghatározottak alapján és mértékben szankcionálható.
III. Fejezet
Eljárási szabályok, szankciók
8.§.
(1) E rendelet rendelkezéseiben meghatározott szabályok megsértése esetén minden esetben közigazgatási bírságnak van
helye.
(2) E rendeletben meghatározott cselekmények megvalósítója az ügy természetétõl függõen a 2004. évi CXL. tv. 15.§.-ban
meghatározott bármelyik ügyfél lehet.
(3) E rendeletben meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos ügyekben átruházott hatáskörben a jegyzõ jár el.
(4) A közösségi együttélés alapvetõ szabályaival ellentétes magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely
akkor sem minõsül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvetõ szabályaival ellentétes magatartást természetes személy, jogi személy vagy egyesület jelenti be.
(5) A közigazgatási bírság összege: természetes személyeknél 200.000,-Ft-ig, jogi személyek esetén 2.000.000,- Ft-ig terjedhet.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
9.§.
Ezen rendelet kihirdetését 2016.június 1.napján lép hatályba.
Szántód, 2016. május 23.
Vizvári Attila
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes fõjegyzõ

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetõtábláján 15 napra
május 30. napján.

elhelyezett hirdetménnyel 2016.

Dr. Kiss Pál
címzetes fõjegyzõ

HELYREIGAZÍTÁS
A hírlevél áprilisi számában, - hatodik oldalon - a polgármester úr beszámolójából kimaradt egy sor.
A bekezdés helyesen:
Áttérnék a 2015-ben elvégzett munkák ismertetésére:
- Térburkolattal felújításra került a Platánsor, valamint a Szántódi úti járda.
A Szántódi úti járdaépítéssel együtt felújítottuk a csapadékvíz elvezõ rendszert, a használhatatlan hidakat újakkal
pótoltuk.
A hibáért elnézést kérünk!
A szerkesztõ
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TÁJÉKOZTATÓ AZ IDEGENFORGALMI ADÓ
2016. ÉVI BEVALLÁSÁRÓL
(Részlet a tájékoztatóból)
Kérjük, hogy az Önök adófizetési kötelezettségének határidõn belüli teljesítése érdekében keressék és tartsák a kapcsolatot az idegenforgalmi adóellenõrrel, akár közvetlenül, akár a megbízottjukon keresztül. Javasoljuk a távol levõ üdülõtulajdonosoknak, hogy bízzanak meg valakit, aki az idegenforgalmi adó ügyében a nevükben eljár, és errõl kérjük, tájékoztassák az adóellenõrt.
A szállásadó vagy megbízottjának távolléte esetén az adóellenõr az ingatlanban tartózkodó személyek (vendégek, rokonok) jelenlétében is elvégezheti a jegyzõkönyv felvételét!
Szántód Község Önkormányzatának a 19/2011.(XII.15.) számú rendelete értelmében adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként a Szántódi Önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt, akár hazai, akár külföldi állampolgár. E rendelkezés értelmében tehát az adófizetésre kötelezett a vendég, aki azonban nem közvetlenül fizeti meg
az adót az adóhatóságnak, hanem a szállásadó útján.
Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. Az adó mértéke: 2016. év január 1.-tõl
január 1. és május 31. közötti idõszakban
150,- Ft/fõ/vendégéjszaka,
június 1. és augusztus 31 közötti idõszakban
300,- Ft/fõ/vendégéjszaka,
szeptember 1. és december 31. közötti idõszakban
150,- Ft/fõ//vendégéjszaka.
Az idegenforgalmi adó bevallását, illetve befizetését a tárgyhót követõ hónap 15. napjáig lehet
megtenni pótlékmentesen.
Mentes az adó alól többek között:
- a 18. évét be nem töltött magánszemély (a 70 év felettiek mentessége 2010. január 1.-tõl megszûnt)
- az önkormányzat illetékességi területén tanulói, hallgatói jogviszony alapján, szolgálati
kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, telephellyel rendelkezõ munkáltató
munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából tartózkodó magánszemély,
- az önkormányzat területén lévõ üdülõ és lakás tulajdonosa és hozzátartozója.
(hozzátartozó a Ptk értelmében:
1. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelõszülõ és a testvér;
2. hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa;
Magánszálláshelyek és kereskedelmi szálláshelyek (szállodák, panziók) ellenõrzését az alábbi területi elosztásban az alábbi személyek végzik:
I. terület a vasúttól északra esõ területen, kivétel a Parti Villasor és Rév Camping területe
az ellenõrzést végzi: Viertl Ilona 06/70/511-3216
II. terület a vasúttól délre esõ területen valamint a Parti Villasor és a Rév Camping területén
az ellenõrzést végzi: Fábián Erika 06/30/209-7129
Eredményes szezont kívánva tisztelettel:
Balatonföldvár, 2016. május 26.

Dr. Kiss Pál
Címzetes fõjegyzõ
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Áprilisban, pihenõhelyet alakított ki az önkormányzat,
az öreg tölgyek árnyékában, az Ady utcában

Szántódi Hírlevél

Új aszfalt került az Õsz és Telep utcákra

HIRDETMÉNY
SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
értesíti a Tisztelt Érdeklõdõket, hogy

Új bejáró az Endrõdi Sándor utca végén

2016. július 23-án
(szombaton), 10.00 órakor

ÜDÜLÕHELYI
FÓRUMOT TART
Helyszín:
Pálóczi H. Ádám Közösségi Ház,
Új térkõ burkolat a Rigó utcai strandon

emeleti nagyterem

Szántódi Hírlevél
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A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI
TAVASZÜNNEP - MAJÁLIS
Nagyon szép idõben tarthattuk meg elsõ tavaszi kültéri rendezvényünket április 30-án, a közösségi ház udvarán. A Ta-

vaszünnep alkalmából csodás napsütésben élvezhettük
Maksa Zoltán humorista, a nótakör, az ifjú néptáncosok,
valamint a Réparetekmogyoró zenés mûsorát. Májusfát is
állítottunk, amelynek a törzsét -kérésemre- színes szalagokkal néptáncos lányok és fiúk vonták be: a fa tetején elõzõleg már rögzített szalagokat fogva, a fát körbe szaladva addig, amíg a szalagok a törzs aljáig nem értek. Szép látvány
volt. Ezután a Gönczi Ferenc Mûvészeti Iskola néptáncosai
táncházra invitálták a közönséget, Várszegi Balázs vezetésével.
Az ingyenes ugrálóvárnak nagy sikere volt, de sikere volt az
ilyenkor elmaradhatatlan virslinek és sörnek is, amelyre a
Szántódi Önkormányzat ez alkalommal is meghívta a falu
lakóit és üdülõtulajdonosait. A napot a Stopp zenekarral
zártuk.
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A KISTÉRSÉGI ZENEISKOLA SZÁNTÓDI NÖVENDÉKEINEK HANGVERSENYE
PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM 256 évvel ezelõtt született
Minden tavasszal sor kerül a zeneiskola szántódi diákjainak
bemutatkozására. Mivel Pálóczi Horváth Ádám születésének napja május 11-én van, így már évek óta ezt a hangversenyt ennek az idõpontnak a közelében, vagy ha lehet a
napján tartjuk. Mint tudjuk közösségi házunk névadója zenéhez értõ, zenét kedvelõ ember volt. Õ volt a magyar zenei folklór elsõ számontartott gyûjtõje, és ahogy Zempléni
Árpád írja: Eleven, jókedvû, mulatós szittya volt Horváth
Ádám, tele élccel, humorral, pezsgõ életkedvvel. Valóságos
nótafa, aki szerette a dalt és összegyûjtötte a kedvére valókat. Sok dallamra írt verset, de õ maga is szerzett nótákat.”

Pohner Liza

Várszegi Csanád
Bartik Maja Flóra

Vizvári Tünde
Galó Dániel

Várszegi Csenge

A Balatonföldvári Kistérségi Zeneiskola szántódi növendékeinek bemutatkozó koncertjével emlékeztünk tehát közösségi házunk névadójára Pálóczi Horváth Ádámra, születésének 256-ik évfordulójára.
De természetesen ez a nap a balatonföldvári Ránki György
Zeneiskoláról is szólt. Az iskolában zajló értékes munkáról,
az oktatókról és a tõlük tanuló diákokról.
Mindenképp említést érdemelnek a zeneiskola legutóbb elért eredményei.
-Áprilisban, a Barcson megrendezett Somogy Megyei Zongoratalálkozóról az iskola diákjai két kiemelt nívódíjjal tértek haza, ahol Kapusné Dojcsák Edit felkészítõ tanári különdíjat kapott.
-Májusban a Dombóvári Apró Fúvósok Találkozóján a DélDunántúli Régió legjobbjai közt indult a földvári zeneiskola három diákja, ahol Kapus János felkészítõ tanári különdíjat kapott
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Május 11-én Szántódon a következõ diákok játékát hallgathattuk meg:
Bartik Maja Flóra - fuvola
Galó Dániel - harsona
Pohner Liza - klarinét
Várszegi Csenge – zongora, klarinét
Várszegi Csanád – trombita
Vizvári Tünde Anna – fuvola
GRATULÁLUNK és TOVÁBBI SOK SIKERT kívánunk!
TURISZTIKAI KERÉKPÁRÚT ÜNNEPÉLYES
ÁTADÁSA
Május 14-én a Szántód-Rév és Szántódpuszta között elkészült kerékpárút átadó ünnepségére került sor a Kazinczy
utcában.
Köszöntõ beszédet mondott Witzmann Mihály országgyûlési képviselõ, Holovits Huba Balatonföldvár polgármestere, a B. T. K. Társulás elnöke, valamint Vizvári Attila Szántód Község polgármestere.
Az út átadásakor a szalagot együtt vágta át:
- Witzmann Mihály országgyûlési képviselõ
- Biró Norbert a Somogy Megyei Közgyûlés alelnöke
- Holovits Huba Balatonföldvár polgármestere
- Vizvári Attila Szántód Község polgármestere

Természetesen Szántód község képviselõ-testülete is jelen
volt, valamint mindazok, akik segítségükkel vagy munkájukkal hozzájárultak az akadályok leküzdéséhez, a kerékpárút megvalósításához.
Kerékpárokat biztosítottunk azok számára, akik nem két
keréken érkeztek a helyszínre. Így sokan tudták -a hivatalos
átadást követõen- élvezni a különleges látványt nyújtó, a
Brettyón keresztül vezetõ bringa utat, Szántódpusztáig és
vissza. Szántódpuszta fele menet pazar látványt nyújt mintegy az út végén a fák közül kimagasodó Szent Kristóf kápolna. Pogácsával, üdítõvel és zenével vártuk a visszaérkezõket.
A délután további részében különbözõ meghajtású háromvagy négykerekû érdekes járgányokat lehetett kipróbálni
úgy gyerekeknek, mint felnõtteknek, valamint a meghívásunkra kitelepült Balatonföldvári Rendõrörs két tagja, kisméretû KRESZ táblák segítségével játékos bemutatót ill.
vetélkedõt tartott. Kissné Wéber Ágnes százados és Szipli
Attila Vilmos törzszászlós célja az volt, hogy a gyerekek ismerkedjenek a közlekedésben használt táblákkal, jelzésekkel, a kerékpáros közlekedésben betartandó szabályokkal.

Akik a KRESZ táblák felismerésének vetélkedõjén részt
vettek: Ambrus Emese, Horváth Izabella, Kecskeméti Hanna, Kecskeméti Virág, László Csenge, Tatai Anna, Tatai
Dorina + szülõk, nagyszülõk és nagynénik, nagybácsik,
akik néha segítettek egy kicsit a gyerkõcöknek.
Önkormányzatunk -stílusosan- Sport szelettel jutalmazott
minden vetélkedõn részt vett gyerkõcöt és felnõttet.
GYERMEKNAP PALACSINTÁVAL
Mint mindig úgy az idén is a hivatalos gyermeknap elõtti
szombaton, május 28-án tartottuk meg Szántódon a Gyermeknapot. Így, akinek kedve vagy lehetõsége volt, másnap
el tudott jutni a környékünkön található nagyobb rendezvényekre is. (…és ahova remélhetõleg nem csak „haknizni”
mentek a tisztelt budapesti elõadók, mint ahogy ez alkalommal Szántódra jöttek.) Várszegi Balázs és diákjai ismét
kitettek magukért. A tétényi malomkõ címû mesejátékot
adták elõ, majd a mûsort egy szép sárközi tánccal zárták.
Ezután következhetett a palacsintakóstolás. Helyszíni palacsintasütésre csak Vizváriné Bíró Anikó vállalkozott, de
otthon készült, sokféle töltelékû palacsintát többen is hoztak:
- László Jánosné –ILA MAMA – almás palacsintát
csoki ön tettel
- Schmidt Anita – nutellás, fahéjas, baracklekváros
pala csintát
- Horváth Hanna – kakaós, baracklekváros palacsintát

Dolgozik a zsûri
- Morvayné T. Csilla – kakaós, baracklekváros fahéjas
palacsintát
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- Merényi Tünde –TÜNDI MAMA – epres, nutellás palacsintát
- Kurdi László –lekváros kakaós, tejfölös diós palacsintát
- Kovács Béláné Marika -MARIKA MAMA – lekváros palacsintát
- Vizváriné Bíró Anikó –lekváros, túrós, kakaós, almás fahéjas palacsintát
Külön köszönet Puruczky Leventének, aki a Szántódi Erdészeti Étteremben 50 db lekváros és kakaós palacsintát sütött és ajánlott fel a szántódi gyermeknap résztvevõinek.
De köszönjük az Erdészet téri Kis Fagyizó tulajdonosának
Gáspár Imréné Rozonczi Zsuzsannának is, hogy amint azt
már évek óta teszi, úgy az idén is kétgombócos fagyi jegyeket ajánlott fel erre a napra, a gyermekek számára.

Kulcsár Miklós: H M M M …!
Megkeverik egykettõre,
bekerül a serpenyõbe,
felrepül a levegõbe,
ide való, a bendõmbe.
Szakácskönyvben láthatod,
van ám ebbõl csúsztatott,
hortobágyi, Gundel, rakott,
megennék vagy harminchatot.
Páratlan, vagy éppen páros,
ebbõl semennyi sem káros,
jöhet ebbõl diós, mákos
csokis, túrós vagy lekváros.
Felgöngyölve, kilapítva
vagy a markomba szorítva,
egészben vagy összevágva.
bárhogy belefér a számba.
Dicsérhetném éjjel-nappal,
de nem bírom már szavakkal,
tollamban sincs már több tinta,
kedvencem a Palacsinta.
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SZÉKELYFÖLDI LEGENDÁRIUM
Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján avattuk fel és
játszottunk elõször azzal a társasjátékkal, amelynek a segítségével megismerhetjük Székelyföld legendáit, mondáit.
Amint azt a felhívásban is közzé tettem, a társasjáték tartozékai:
- egy könyv, amelyben megtaláljuk a társasjátékban és térképen is feltüntetett 156 legenda és monda leírását.
- egy térkép (68x98 cm-es), a történetek helyszíneivel
- és két társasjáték: Tatárittyom! és a Székely kincsek õrzõi.
A társasjátékot a Juhász-Bécs család felajánlásának köszönhetõen vásároltuk. Köszönet érte!
A játék megtalálható a közösségi házban és a helyszínen
igénybe vehetõ.
a 2010. évi XLV. törvénybe foglalt -hivatalos nevén- Nemzeti Összetartozás Napja
az 1920-as trianoni békeszerzõdés aláírásának évfordulójára emlékezõ, június 4-ére esõ nemzeti emléknap Magyarországon, melyet 2010. május 31-én iktatott törvénybe az
Országgyûlés. Az Országgyûlés a törvény elfogadásával kinyilvánította:
„a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden
tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek,
melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s
egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.
Az elsõ világháborút lezáró békerendszer alapján az õshonos magyar népesség öt, a mai állapot szerint nyolc államban találta magát, és vele együtt történelmi és kulturális
emlékhelyeinek nagy részét is.
A trianoni döntés 23,4 millió lakost érintett. Magyarországon az összmagyarság alig kétharmada, 7,6 millió fõ maradt.
Románia 102 724 négyzetkilométernyi területet kapott,
ami nagyobb terület, mint a mai magyar állam területe.
A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság 20 913 km2-t kapott,
Horvátországgal együtt 62 ezret.
Csehszlovákia 61 661 km2-t.
Ausztria 3967 km2-rel gyarapodott.
Lengyelország 519 km2-t,Olaszország pedig Fiumével 18
km2-t kapott.
A.G. Réka mûvelõdésszervezõ
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PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM KÖZÖSSÉGI HÁZ
PROGRAMELÕZETES 2016.
Június 24. péntek
ZENÉS és TÜZES EST SZENT IVÁN ÉJ
ALKALMÁBÓL- 17.30 órától
- VILLON TRIÓ - Vendégeink a
NEMADOM FEL együttes szólistái
- JÁTSZÓHÁZ - arcfestés, buborékfújás
- ZENÉS EST a ZUNA DUÓ-val
- TÜZZSONGLÕR PRODUKCIÓ
(kb. 21.20 órakor)
- TÛZGYÚJTÁS és UGRÁS, ALMASÜTÉS
Helyszín: Rigó utcai strand. Rossz idõ esetén
közösségi ház fedett udvara.
Június 25. szombat
TÜSKÉS TIBOR MEGEMLÉKEZÉS
•- a Tüskés Tibor Községi Könyvtár szervezésében
• 14.00 -Koszorúzás a Tüskés Tibor szülõháznál
/Móricz Zs. u. 1./
• 14.30 -Koszorúzás a róla elnevezett könyvtár
elõtt /Iskola u. 9./
• 15.00 -Megemlékezés a közösségi ház kistermében
Július 1. péntek
19.00 óra
DEBRECENI ZENEDE ÍFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKARÁNAK MÛSORA
Helyszín: Pálóczi H. Á. Közösségi Ház udvara
Július 2. szombat
V. SZKÍT – Szántódi Kötõdésû Írók Találkozója
-a Tüskés Tibor Községi Könyvtár szervezésében
Helyszín: a könyvtár és közösségi ház
Július 22. péntek
18.00 óra: SZT KRISTÓF NAPI ASZFALTRAJZVERSENY
Zenés est: POPDEALERS
Helyszín: Kossuth park
Július 23. szombat
7.00 óra: SZAMÁRKÕ TELJESÍTMÉNYTÚRÁK
-a Szent Kristóf Természetjáró Egyesület szervezésében
Helyszín ill. kiindulási és érkezési pont: Pálóczi
H. Ádám Közösségi Ház

17.00 óra: MEGEMLÉKEZÉS
A SZT KRISTÓF SZOBORNÁL
Helyszín: SZÁNTÓD
19.00 óra: SZT. KRISTÓF NAPI MISE
Böjte Csaba közremûködésével
és GÉPJÁRMÛVEK SZENTELÉSE
-Szántódpuszta Idegenforgalmi és Kulturális
Központ szervezésében
Helyszín: SZÁNTÓDPUSZTA
Július 30 szombat d.u.
BALATONI HALAK NAPJA
BALATONI LEGENDÁK – HELKA ÉS KELÉN
- Szilas Miklós zenés elõadása
BALATONNAL ÉS HALAKKAL KAPCSOLATOS JÁTÉKOK, VERSENYEK
Zenés est: COLONIA EXPRESS
Helyszín: Kossuth park
Augusztus 6. szombat 21.00 óra
Zenés est: DJ GERY B-VEL
-aktuális és retró slágerek latinnal fûszerezve
Helyszín: Kossuth park
Augusztus 20. szombat
18.00 óra
SZENT ISTVÁN-NAPI KENYÉRSÜTÉS -a közösségi ház új kemencéjébenés ZENÉS DÉLUTÁN
Helyszín: Pálóczi H. Á. Közösségi Ház udvara
Augusztus 27. szombat
FALUNAP és KOMPSÉTA
Fõzõversenyre lehet jelentkezni!
Helyszín: Pálóczi H. Á. Közösségi Ház udvara
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
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A KÖNYVTÁR HÍREI
2016. május 10-én Balatonbogláron a
Lukács Károly Városi Könyvtárban
vettem részt a könyvtárosok továbbképzésén, a KSZR szakmai napon.
A Takáts Gyula Megyei és Városi
Könyvtár igazgatónõje - dr. Horváth
Katalin - köszöntötte környékünk
könyvtárosait. A hozzánk érkezõ megyei munkatársak - Schmidtné Bakó
Tünde, Köpflerné Szeles Judit, Matyi
János és Winklerné Babos Mária igen tartalmas, sokrétû elõadásai
megerõsítették, felfrissítették, jelentõsen bõvítették szakmai ismereteinket.
Mivel egy számunkra új helyszínen és
ebben a körben ez volt az elsõ tanácskozásunk, így nagyon hasznos volt az
elõadásokat követõ ismerkedésünk,
szakmai beszélgetésünk, amelynek során sok jó tapasztalat, jól bevált módszer és több új ötlet hangzott el, amelyeket érdemes egymástól átvennünk.
***
2016. május 27-én (pénteken) örömmel tettem eleget a Szántódpusztai
Idegenforgalmi és Kulturális Központ
vezetõje - Kovács Szilvia - kérésének.
Szántódpusztán a szezonnyitó ünnepségen is bemutathattam a Szántód a
mûvészetekben címû új könyvünket.
Ennek kiemelten arról a fejezetérõl ejtettem szót, amely Szántódpuszta költészetével irodalmával, régi kártyanaptáraival, képeslapjaival, épületeivel,
neves eseményéivel és nevezetességeivel kapcsolatos. Külön megmutattam
azokat a fotókat, amelyek a puszta korábbi állapotáról, fontos, régi adatairól és korábbi rendezvényeirõl tanúskodnak, az újabb és színes fényképek
pedig korunk neves kiállításairól és a
mostani pusztai életrõl mesélnek.
A kötetben az aktuális fejezetekben
szereplõ felvételeket megköszönöm
Kazsoki Istvánnak, Kovács Szilviának,
Morvayné Török Csillának, Morvay
Zsoltnak,
Nagy
Árpádnak
és
Vizváriné Biró Anikónak.
A többi helyi és szántódi kötõdésû alkotónk, akiknek kedvenc idõtöltése a
fényképezés, a Szántód a mûvészetekben címû kötetben a kedvenc felvételeikkel önálló oldallal is szerepelnek.
Írásban is szeretném megköszönni az
utolsó fejezetben szereplõ fotósaink Cseplye László, Hidvégi Csaba, Hidvégi Iván, Kiss Zoltán, Kiss Zoltánné,
Morvayné Török Csilla, Morvay Zsolt,
Nagy Árpád és Vizvári Ákos szíves

közremûködését.
Az õ felvételeik jelentõs kordokumentumoknak számítanak. Megköszönjük,
ha a továbbiakban is lencsevégre kapják Szántód neves eseményeinek legszebb pillanatait, községünk fejlõdésének fontos bizonyítékait.
***
Nemrégiben kaptam kézhez Morvay
Nóra - BME - GTK mesterképzés Pálóczi Horváth Ádámról szóló dolgozatának másolatát, amely a könyvtár
érdeklodõ olvasóinak - helyben olvasható - a rendelkezésére áll. Köszönet a
közösségi házunk névadójáról szóló
érdekes, fényképes munkáért.
Tisztelettel megköszönöm kedves olvasóink nevében is a sok ajándékkönyvet Klem Gyõzõnének,
Pálfí Lászlónénak, Vajtai Gábornak és
Zsoldos Lászlónénak, a sok értékes
szaklapot és építészeti folyóiratot
Hegedûs Péternek.
Külön köszönet a kedves Batizi családnak, aki több évtizedes Szántódhoz
való kötõdése miatt Batizi László hagyatékában lévõ könyvállományból
jelentõs értékben adományozott könyvet községünk könyvtára számára.
Tisztelettel megköszönöm a község
vezetése és olvasóim nevében is az özvegynek - Batiziné Juditnak - a nagy
mennyiségû és igen értékes könyvadományt.
Legújabb adománykönyveinket a
könyvtár elõterébe tervezett - Rituper
János asztalos által méretre készítendo - üveges szekrényeinkben tudjuk
majd méltó módon elhelyezni.

MEGHÍVÓ
Minden kedves szántódit szeretettel
meghívunk és várunk az évenkénti
rendszerességgel szervezendõ Tüskés
Tibor megemlékezésünkre.
Találkozzunk június 25-én (szombaton) 14 órakor Tüskés Tibor József
Attila-díjas írónk szülõháza elõtt!
Vendégeinket
polgármesterünkVizvári Attila - köszönti.
A koszorúzást követõen visszajövünk
a könyvtárhoz, ahol elõször ugyancsak
az emléktábla megkoszorúzására kerül sor.
Majd mindenkit tisztelettel hívunk a
közösségi házunk kistermében tartandó elõadásokon való részvételre.
Könyvújdonságokról tart elõadást:
- G. Tóth Károly - költõ, író /Tüskés
Tibor: A város és írója/;
- Zsirai László - költõ, író, kritikus,

publicista, irodalmi szerkesztõ /Zsirai
László: „érezzék egy kézfogásról“/;
- Maurer Teodóra - tanító, német
szakos nyelvtanár és könyvtáros
/Maurer
Teodóra:
Szántód
a
mûvészetekben/.
***
2016. június 8-án részt vettem a BALATONIAK lexikon bemutatásán, a
Siófoki Városi Könyvtárban. Az esten
szó esett a jelenlegi kötetet megelõzõ
hasonló jellegû kiadványokról. A kötet
anyagának összegyûjtésérõl, szerkesztésérõl Gyarmati László szerkesztõ,
író, újságíróval beszélgetett Süli Ferenc újságíró, szerkesztõ. A hallgatóság kérdései is megválaszolásra kerültek.
Tisztelettel tudatom mindazokkal a
kedves olvasóimmal, akik ezt a lexikont nálam már elõre megrendelték,
hogy azt július 2-án (szombaton) az V.
SZántódi Kötodésû Írók Találkozójának a napján - a programban megjelölendõ idopõntban - vehetik át.
Kérem szíveskedjenek a meghívó plakátokat figyelemmel követni.
Erre a jubileumi rendezvényünkre
minden kedves érdeklõdõt tisztelettel
várunk.
Számos neves költõ, író tart érdekes
elõadásokat, mutatja be könyvét, szívesen beszélget az olvasóival. A kedvezménnyel megvásárolt könyveket
írójukkal egyúttal dedikáltatni is lehet.
Az egész nap folyamán érdekes beszélgetések hangzanak el. Bizonyára
szívesen hallgatnak Önök is a megzenésített verseket.
Mivel ezt a rendezvényünket az idén
már ötödik alkalommal tartjuk meg,
ezért el szeretnénk érni, hogy az eddigi minden résztvevõ ezen a napon jelen legyen és a napot egy közös
záróprogrammal kívánjuk befejezni.
Legyenek Önök is ezeknek az
élményeknek részesei!
Maurer Teodóra
könyvtáros
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SZÁNTÓDPUSZTA HÍREI
2016. május 27-én tartottuk megnyitónkat, melynek
mottója:
„Múltunk és eredetünk- Õseink hagyatékai”.

zet a magyar, mint sokan hinnék.
Arról beszélt a siófoki Onogur Hagyományõrzõ Egyesület képviseletében, hogy kevés nemzet mondhatja el,
hogy van õsi zenéje, írása, étele.
Egyesületük a 9-10. századi hagyományokat próbálja
õrizni és átadni a következõ generációknak.
Kiállítóink:
Purevjav Batmyagmar mongol festõmûvész életképeket hozott a végtelen eurázsiai sztyeppékrõl.
Purevjav Batmyagmar 1973-ban Mongóliában, Galt
faluban pedagógus család gyermekeként született.
1992-ben végzett a mongol Képmûvészeti Fõiskolán,
festészet szakon.

Vizvári Attila
Vizvári Attila polgármester úr megnyitotta a kiállítást.
Beszédében említette, hogy Hun õseinkrõl és azon belül Atilla királyról Európa- szerte mondák tucatjai õrzõdtek meg a népi emlékezetben. A nyugati történetek viszonylag jól ismertek számunkra. Arról viszont jóformán nem is tudunk, hogy a Kaukázusban, Azerbajdzsánban is jól ismerik a nagy hun király nevét, sõt sokan magukat Atilla unokáinak tartják.
A hunok egykori lakóhelyérõl, Észak-Kína több tartományából, Oroszországból valamint Mongóliából nagyon sok új lelet került elõ.
„Sajnos, míg az elmúlt másfél évtizedben külföldön
megnõtt a hun kutatás szerepe, addig nálunk csak kevés olyan tudományos kutató van, aki hun-kérdéssel
foglalkozna”– hangoztatta Vizvári Attila Obrusánszky
Borbála történész állításait.
A kiállítás megnyitónk emléket állított õseink életébõl,
múltunkról és eredetünkrõl.
Ezen témakör megelevenedik a kiállításon bemutatkozó festõmûvészek, fafaragó mûvész, rézdomborító alkotásaiban és sikert aratott a fellépõ meghívottak zenei
elõadásaiban.
Jelen voltak az Onogur Hagyományõrzõ Egyesület
tagjai, így felszólalt Rózsás Péter, az egyesület elnöke.
Hangoztatta, hogy sokkal jelentõsebb, fontosabb nem-

Onugor egyesület

Batmy és felesége
Felsõfokú tanulmányai befejeztével 5 évig az ulánbátori Mongol Történeti Múzeumban restaurátorként
dolgozott. 1998 óta Magyarországon él feleségével és
két kislányával.
2000 óta a kecskeméti rajzfilmstúdió vezetõje. Sok rajzfilm munkálataiban vett részt, elsõsorban a Magyar
népmesék sorozatban. Az animációs munkája mellett
tovább alkot. Képein a mongolok élete elevenedik
meg.
A vetítésre kerülõ kisfilm nagy sikert aratott, melynek
révén a mongol nomád életmód elevenedett meg elõttünk.

Nyers Csaba
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Õsi ételek kóstolóján
Nyers Csaba natúrkonyhai szakács, rézdomborító és
ötvös mester az EZERÉVES MAGYARORSZÁGOT, Magyarország hetvenkét vármegyéjének címerét mutatja
be, „TISZTELD A MÚLTAT ÉS ÉLTESD TOVÁBB” címmel.
Nyers Csaba az, aki újra divatba hozta õseink konyháját.
Fontos kiadványa a Bevezetés a gabonakonyhába,
mely
igen
nagy
népszerûséget
kapott.
Nyers Csaba hagyományõrzõ is. Rendszeresen vesz
részt íjászversenyeken és sok más hagyományõrzõ
programokban.
„Hagyományõrzõként honfoglaló eleink fõztjét fõzöm
és õsi magyar leletanyagok rekonstruálásával foglalkozom most már több mint harminc éve. Fontosnak tartom, hogy tudjuk honnan jöttünk, kiktõl származunk és persze tudjuk azt is, mi a feladatunk ebben az életben”- vallja a mester.
Nem titok, hogy amiket
rézbõl megalkot, azok
nem az õ fejébõl pattantak ki: gyönyörû, õsi
(hun) magyar motívumok ezek, amik régészeti leleteken maradtak meg az utókor számára.
Huszár László Atilla
Koppány halálát, a vér-
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szerzõdést, faragta ki fából – õseink hagyatékát mutatja be „ FÁBA FARAGOTT MÚLTUNK” címmel.
Aki a fához nyúl, tudja, hogy az mindent megtestesít,
amelyet az embernek önmagával szemben tanúsítani
kell, azaz a FA a becsület, a tisztesség, az egyenesség
jelképe.
Aki ezt az anyagot választja, nagy eséllyel gondolhatunk arra, hogy közel van a néphez, a nép mûvészetéhez.
Huszár László gyermekkora óta foglalkozik fafaragással
és rovásírással. Szinte elõbb megtanulta a rovásírást,
mint a ma használatosabb betûket.
A falakon látható képek a mûvész hazaszeretetének,
Kányi József
magyarságának bizonyítékai, hisz a fatáblákon megelevenednek a magyar mondavilág, a magyar szentek,
gondolkodók, ország építõ hírességek alakjai.

Kányi József festõmûvész elsõ ízben volt jelen kiállításunkon,de nem utolsó sorban.

Festménye: „ ÁRPÁD NAGYFEJEDELEM”, ami egyszerûen csodálatos kép, valós ábrázolásban.
A természetfestéssel 1997 óta foglalkozik. Muray Róbert volt a mentora.
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Festészeti témái: portrék, történelmi, vadászati, természeti jelenetek, pillanatok, ezotéria, vallás.
Szavaink õsi és mai jelentése szintén érdekes téma
számára .
„Tisztelettel adózom õseinknek, jó példájukat igyekszem követni”,
Rovásírásunk fontos forrás történelmünk szempontjából, ismeretével sok ezer évre tekintünk vissza. A ma-

2016. június

tû festmény: Mongol vadászat sassal, ami bizonyára
mindenki tetszését elnyerte már, hiszen gyönyörû
munka!
Mondhatnám, hogy szinte állandó kiállítónk
Morvay Zsolt úr, aki számos témakörben mutatja be a
közönség elõtt értékes bélyeggyûjteményeit.
Megnyitónkon „ÕSEINK A MAGYAR BÉLYEGEKEN”
gyûjteményeivel gazdagította kiállításunkat, melyet október 15-ig láthat a közönség
Maurer Teodóra a szántódi könyvtár vezetõje számos
könyvet írt, amit szívesen olvasunk.
Megnyitónkon „SZÁNTÓD A MÛVÉSZETEKBEN” cím-

A puszta vezetõje mûvészekkel, bal oldalon
Czeglédiné Kenyeres Éva
gyarság összetételének ismerete, eredetünk több
irányvonalát mutatja, melyeket érdemes nyomon követni” - vallja Kányi József.
Czeglédiné Kenyeres Réka festõ , a mindig vidám természetû, közvetlen, egyszerû, szerény, természetkedvelõ ember.

Alföldi születésû, 25 évesen kezdett érdeklõdni az olajfestészet iránt. Nagyon megtetszett számára, milyen finom árnyalatokkal és különféle színekkel lehet csodákat létrehozni. Képei részt vettek különféle kiállításokon is. Képein megelevenednek õseink: Attila, Koppány, Hun harcosok, Magor, Lovasíjászok.
A kiállító terem közepén van egy gyönyörû, nagymére-

Morvay Zsolt

Maurer Teodora
mel mutatta be nemrég megjelent könyvét, ami nagyon tartalmas és sokszínû fotókkal illusztrált.
Teodóra, aki a könyvtárban is kialakított egy helytörténeti gyûjteményt, számos kiállítást szervezett.
Szívbõl kívánom, hogy nagy „álma” teljesüljön, mely
egy saját verseskötetének kiadásáról szól. Úgy legyen!
Közremûködtek:
Nagy öröm volt számomra és a kiállítók, résztvevõk
számára is, hogy a sokak által közismert Regös Sziránszki József elfogadta meghívásomat, hiszen ideje
kevés, mert számtalan rendezvényre hívják, nagyon
foglalt.
2004 óta foglalkozik a „honfoglalásnak” és az azt megelõzõ népvándorlásnak nevezett korok hitvilágával, ze-

Regõs Sziránszki József
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nei világával.
Gyakran tart zenés elõadásokat ezekben a témakörökben (hitvilág, szertartások, õsi dallamok, gyógyítások).
Máig három saját zenei cd-je jelent meg: ”Õsi dallamok”, „Emberek aranyban”.
Többek között az Emberek aranyban szkíta kincsek Magyarországon kiállításának zenei anyagára is õt kérték
fel a szervezõk. „Õsök megidézése” címmel, a Trianon
múzeum támogatásával jelent meg a tavalyi esztendõben.
Fontosnak tartja, hogy „a mai korban is õrizzük az igazi értékeket. Találjuk meg az élet igazi értelmét, értékét, és éljünk ezzel a csodálatos lehetõséggel.”
Dobolásával és énekével nagy sikert aratott, annál is inkább, mert verseit nagy odaadással szavalták a
Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény diákjai.
Köszönet az iskola igazgatójának, Tarr Péternek, hogy
elõsegítette a diákok fellépését.
A vadászat mindig fontos volt, hiszen a megélhetést is
szolgálta.
Hogy hogyan és miként vadásztak elõdeink, errõl beszélt meghívott vendégem,

Lóki György, solymász, aki solymász- lovas táborokat
szervez, sólyom tenyésztéssel, neveléssel foglalkozik
és számos solymászfesztiválon vett részt Angliában,
Dubajban és máshol.

Lóki György fiával, György Bálint Lókival és a két sólyommal csodás látványt nyújtottak.
Megnyitónk lelkes csapata, a
Tatai Celõkék Történelmi Íjász Szakosztályának tag-

Szántódi Hírlevél

jai voltak, akik szép viseletben jelentek meg, hogy gazdagítsák megnyitónkat egy rövid kis bemutatóval.
Tették ezt szívességbõl baráti szeretetbõl és természetesen nagy lelkesedéssel, mert vallják, hogy nagyon
szeretik Szántódpusztát, ahová bármikor szívesen eljönnek.
Izsáki Sándor és Lõrinc Trestyén harcosok igazi, nem
koreografált harcot vívtak egymással.
Izsáki Sándor többszörös dobogós versenyzõ a különbözõ országos és egyéb íjász versenyeken. Ügyes, leleményes harcos.
Lõrinc Ttrestyén- jelenleg mongol harci viseletbenszintén igazi hagyományorzõ. Imádja az irodalmat, zenét, a népi értékeket, hagyományokat.
Amilyen vad harcos, olyan kedves és barátságos mindenkivel, emberszeretõ, segítõkész.
Mondhatnám, ügyes kezû, hiszen bõrbõl gyönyörû tarsolyokat, öveket, és minden olyan kellékeket készít,
amire egy hagyományõrzõnek szüksége van.
Áldás az ilyen kreatív emberekre, akik hûen ápolják hagyományainkat!
A KAPOSVÁRI MEGAROX TÁRSULAT nemcsak a hazai közönség elõtt, hanem számos külföldi fellépéseken
is sikert arat.
Jusits Zsolt, a társulat elnöke és Szabó István énekes
csodálatos fellépése mindenki számára nagyon megható és örömteli volt.
A „Kell még egy szó” Honfoglalás betétdala eléneklése
több nézõ szemében könnyeket fakasztott.
Én is meghatódtam, mert ebben a dalban olyan tartalom van, ami rólunk, magyarokról, a magyar hazáról, az
összetartozásról, szeretetrõl szól.
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Két dalt énekeltek, de sokan várták, hogy még több
elõadás legyen. Remélem, hogy egyszer egy önálló fellépésre is sort kerítünk, hiszen nekem is a „kedvenceim” közé tartoznak!
Csak köszönni tudom, hogy sûrû programjuk mellett
elfogadták meghívásomat.
Az egy tévhit, hogy harcosaink, õseink húst hússal ettek volna. Hiszen megtermett földjeinken az árpa, köles, barnarizs, és nem utolsó sorban az értékes tönkölybúza.
Ezeket a csodás szemeket beáztatták és puhára fõzték.
Bazsalikommal, kakukkfûvel és más kellemes ízû fûszernövénnyel ízesítették. Ezeket az ételeket fõzi évrõl évre üstjében Nyers Csaba natúrkonyhai mesterszakács,
aki a rendezvény végén megmutatta tudását.
A meghívott vendégek jót falatoztak a finom honfoglalás kori ételbõl, melyet a híres törteli hun üstjében készített.
Elkészült a Medvehagymás, zöldséges köleskása, vadfûszeres jércetokánnyal és édességként a Tönköly búzadarás, mézes, gyümölcsös „Gömböc”.
Nagyon finom volt!
A rendezvény elhúzódott, hiszen ebéd közben és után
mindenki megtalálta a maga számára „beszélgetõ”
partnerét. Szó esett a múltról, történelemrõl, eleinkrõl
és barátságok is alakultak.
Így van ez jól!
Ismerjük meg egymást, egy más vidékrõl, más kultúrával, hagyománnyal rendelkezõ embert, mert csak így
van összefogás, a hagyománynak nagy ereje, egy öszszetartó nagy családban!

2016.június

A ” Múltunk és eredetünk- õseink hagyatékai” kiállításunkat, ami október 15-ig lesz látható, jó szívvel ajánlom mindenki figyelmébe.
Én személy szerint támogatok minden olyan rendezvényt, eseményt, ahol az ember embernek barátja,
ahol az emberi értékek, az összetartozás fontossága jelenik meg.
A hagyományõrzés fontos, hiszen Õseinktõl kaptuk a
nyelvet, az írást, amit kötelesek vagyunk ápolni és
megõrizni.
Egy közösséget tulajdonképpen két dolog tudja fenntartani, az egyik: a Hon szeretet, a másik: a Hit!
Akinek van igazsága, annak van országa.
A magyaroknak, igenis van hazájuk! Nem idegeneknek
terem.
Van országunk, ahol otthon vagyunk! A magyar Föld !
Végezetül Sziránszki József regös énekmondó versét
szeretném figyelmükbe ajánlani:

Örök kõbe vésve
Örök kõbe vésve,
a rég törvénye.
Tengri szavának,
emléke.
A szarvasnak népe,
örök kõbe vésve,
dicsõ harcosoknak,
emléke.
Örök fára írva,
kopjafába róva,
a régi magyarnak,
a neve.
Turul Nemzetsége,
Arany Atyánk fénye,
íjában, lovában,
az ereje.
Örök kõbe vésve
a rég törvénye.
Tengri szavának,
emléke.

Nyers Csaba rézdomborítású tarsolylemeze

Vendégekkel a megnyitón

Kovács Szilvia IKK vezetõ Szántódpuszta

Gyülekezik a közönség
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MEGFIGYELÕ KAMERA
A kedves Olvasókkal szeretnék ismertetni egy olyan
lehetõséget, amellyel távolról is megfigyelhetõek
személyek vagy objektumok. A kereskedelemben
kaphatók olyan kamerák, amelyek segítségével
figyelemmel lehet kísérni szeretteinket (idõseket,
betegeket, gyermekeket), így óvó tekintettel lehet
kísérni a lépéseiket. Mindkét félnél internet elérés
szükséges. A megfigyelõ nemcsak
számítógéprõl, de okostelefonról is
rátekinthet a hozzátartozóira, és
szükség esetén intézkedhet. A
kamerák éjjellátóak, a távolból for-

Érik a cseresznye a Jókai utcában

Szántódi Hírlevél

gathatóak és típustól függõen egy vagy kétirányú hang
továbbítására is alkalmasak. Áramellátása 220 V-os
tápegységrõl történik. A kamera kapcsolódása történhet kábellel vagy WiFi-n keresztül. Én magam is
használok ilyen hasznos eszközt, így saját tapasztalatom alapján tudom ajánlani másoknak is.
Bor Ferenc

SZÁNTÓD SOMOGY ÉSZAKI KAPUJA
SZÁNTÓDPUSZTA

PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM KÖZÖSSÉGI HÁZ

Nyitva tartás: április 15-október 15-ig

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

04.15-tõl 04.30-ig: 8.30- 15.00-ig (szombat,vasárnap zárva)
05.01-tõl 05. 31-ig: 8.30- 17.00-ig (szünnap nélkül)
06.01-tõl 08. 20-ig: 8.30- 18.00-ig (szünnap nélkül)
08.21-tõl 09.30-ig: 8.30- 17.00-ig (szünnap nélkül)
10.01-tõl 10. 15-ig: 8.30- 17.00-ig (szombat, vasárnap zárva)
A téli idõszakban csoportokat elõzetes bejelentkezés
alapján tudjuk fogadni.
Tel./Fax: +36 (84) 348-947; +36 (84) 348-946; 06-30/447-82-16
06 30/ 458-16-13
E-mail: szantodpuszta@gmail.com
http://www.szantodpuszta.hu

Hétfõ:

14.50 - 15.50
Somogy Megyei Kormányhivatal,
Siófoki Járási Hivatal ügyfélfogadása
- Ügysegéd: Németh Adrienn

15.00-18.00 Könyvtár, internet hozzáféréssel
17.30-19.00 Szántódi Magyar Nótakör -kéthetenteKedd:

16.00 - 18.00 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 ;

Megnyitó Szántódpusztán

FONTOSABB TELEFON SZÁMOK
Körzetszám

84

E-mail: szgysz@bfterseg.hu
13.00-14.00 Rendõrségi fogadóóra (érdeklõdés szerint)
Új rendõrségi körzeti megbízott:

Irányító szám 8622

Mentõk
104
Tûzoltóság
105
Rendõrség
107 519-150
Segélyhívó
112
Rendõrjárõr Balatonföldvár
06/20/ 448-7941
Kormányhivatal Balatonföldvár
84/540-025
***
Önkormányzat Szántód
347-685
Polgármester Vizvári Attila 545-047, 06/30/905-3015
Mûszaki csop. vez.Vajtai László
06/30/916-0140
Falugondnok Mucza Milán
06/30/400-1221
Turista információ Albert G.Réka
345 - 384
Könyvtár Maurer Teodóra, 15 órától
345 - 384
Családgondozó Mócsánné Kötél Klaudia 84/362-545
Közterületi rendész Kerekes Zoltán 06/20/328-1404
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
06/1 349 4949
Orvosi rendelõ B.földvár
540-246
Orvosi ügyelet B.földvár
340-113
Postahivatal Szántód
348-818
Rendõrõrs B.földvár
340-004
Rendõrség körzeti megbízott
Molnár Balázs
06/70/415-9728
Siókom Kft. (Hulladékszállítás)
84/503 - 200
VIDaNET kábeltelevízió Zrt.
1203
Vízmû hibabejelentõ
06/40/240-240

Molnár Balázs r.ftörm. Tel.: 06 70/ 415 97 28
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:
A kistérség településein meghirdetett mozgásprogramok május végén befejezõdtek, de õsztõl folytatódni
fognak! Információt a kistérség honlapján olvashatnak,
valamint az Egészségfejlesztési Iroda facebook oldalán:
Balatonföldvári Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda név
alatt.

Programelõzetes :lásd 16. oldalon
Szántódi Hírlevél

Szántód Község Önkormányzatának lapja
Megjelenik:páros hónap utolsó hetében
Felelõs kiadó: Szántód Község Önkormányzata
Fõszerkesztõ: Morvay Zsoltné Tel.: 06 203 525-658
E-mail:szantodihirlevel@gmail.com
Szerkesztõbizottság tagjai:
Bor Ferenc, Galó Tibor, Varga Krisztina
*
Készült 300 példányban a balatonföldvári
Quick Press nyomdában.
Tel.: (30) 7258-666, Tel./fax: (84) 340-022,
E-mail: nyomda@supraktv.hu
A lapban közzétett írások nem minden esetben a
Szerkesztõség álláspontját tükrözik.
Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza!
A szerkesztõség a beküldött írásmûvek tartalmi, stiláris hibáiért felelõsséget nem vállal.
A lap kereskedelmi forgalomba nem kerül.

