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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
A képviselõ-testület 2016. szeptember hónapban hozott határozatairól tájékoztatás

A képviselõ-testület 2016.szeptember 8-án megtartott
rendkívüli ülésén az alábbi döntéseket hozta:

� az   Önkormányzat  2016.évi  közbeszerzési
terv II.pontját � Járdafelújítási munkálatok beszerzé-
se Szántód Község Önkormányzata részére�  beruhá-
zással kiegészítette.

� a Szántód, Jókai utca déli oldalán  járda- és
csapadékvíz-elvezetési rendszer  felújításával  kapcso-
latos  közbeszerzési eljárás lefolytatására érkezett ár-
ajánlatok közül a dr.Gönczöl Adrienn  210.000,- Ft-os
ajánlatát fogadta el. A képviselõ-testület az összeget a
költségvetési tartalék terhére biztosítja. A képviselõ-
testület felhatalmazta a polgármestert a vállalkozói
szerzõdés megkötésére.

� a Partivilla sor  Hajnal utca és Tihany utca kö-
zötti szakaszának burkolat-felújítási, valamint csapa-
dékvíz-elvezetési rendszer  kiépítésének tervezõi
munkáira  érkezett ajánlatok közül a Balaton-Út Kft.
bruttó  1.079.500,- Ft-os ajánlatát fogadta el.  A kép-
viselõ-testület az összeget a 2016.évi költségvetési tar-
taléka terhére biztosítja. A képviselõ-testület felhatal-
mazta a polgármestert a vállalkozói szerzõdés megkö-
tésére. 

� a Víziközmû vagyonra vonatkozó gördülõ fej-
lesztési terv elfogadása elnevezésû elõterjesztést meg-
ismerte, tudomásul vette. A képviselõ-testület, mint a
12-06008-1-010-01-05 MEKH kóddal rendelkezõ,
víziközmû rendszer kód: DRV_V_145  Szántód tele-
pülés ellátásért felelõse, a víziközmû-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti, a Dunán-
túli Regionális Vízmû Zrt. által 2017-2031 idõszakra
elkészített elõterjesztés mellékletét képezõ gördülõ
fejlesztési tervet elfogadta. 

A képviselõ-testület 2016.szeptember 29-én megtar-
tott  ülésén az alábbi döntéseket hozta:

� A képviselõ-testület a �Tájékoztató önkor-
mányzati ASP rendszerhez történõ csatlakozásról, fel-
hatalmazás a csatlakozás feltételeinek megteremtésé-
re vonatkozó pályázat benyújtására.� elnevezésû elõ-
terjesztést megismerte, tudomásul vette. A képviselõ-
testület az ASP kormányrendeletben meghatározott
csatlakozási határidõk/ütemek szerint, az önkormány-
zati ASP rendszerhez kíván csatlakozni az alábbi szak-
rendszereket érintõen: iratkezelõ rendszer, az elekt-
ronikus ügyintézési portál rendszer, ideértve az elekt-

ronikus ûrlap-szolgáltatást, gazdálkodási rendszer,
ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati
adórendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer, hagyaté-
ki leltár rendszer.  A képviselõ-testület  - a 2017. janu-
ár 1-el történõ kötelezõ szakrendszeri csatlakozásokat
tekintve - a gazdálkodási és ingatlanvagyon-kataszteri
szakrendszerek vonatkozásában interfész-el kíván
csatlakozni, a csatlakozáshoz való hozzájárulás iránt
kérelmet nyújt be az e-közigazgatásért felelõs minisz-
terhez. A képviselõ-testület az ASP rendszer kiépíté-
se, mûködési feltételeinek megteremtése érdekében
felhatalmazta Balatonföldvár Város Önkormányza-
tát, hogy pályázatot nyújtson be a KÖFOP-1.2.1.-
VEKOP-16 azonosító számú, �Csatlakozási konstruk-
ció az önkormányzati ASP rendszer országos kiter-
jesztéséhez� elnevezésû pályázati felhívásra. A képvi-
selõ-testület annak érdekében, hogy az önkormányzat
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve a az
önkormányzati ASP rendszerrõl szóló 257/2016 (VIII.
31.) Korm. rendeletében meghatározottak szerint - az
önkormányzati ASP rendszerhez történõ csatlakozási
kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazta Bal-
atonföldvár település, mint a közös önkormányzati hi-
vatal székhelye szerinti önkormányzat polgármester-
ét, hogy a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hi-
vatalt alkotó önkormányzatok nevében a KÖFOP-
1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelû �Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez� címû felhívás alapján a támogatási
jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti köte-
lezettségeket és jogokat gyakorolja Szántód Község
Önkormányzata, mint Balatonföldvári Közös Önkor-
mányzati Hivatal tagja nevében és javára.

� A Kõröshegy Község Önkormányzatának az
óvodai feladatátvállalásra vonatkozó ellátási szerzõ-
déstervezetet megismerte,  Kõröshegy Község Önkor-
mányzat Képviselõ-testületével az óvodai feladatellá-
tásra vonatkozóan szerzõdést kíván kötni és a jegyzõ-
könyvhöz mellékelt szerzõdéstervezetet jóváhagyja. A
testület felhatalmazta a polgármestert az óvodai fel-
adatellátásra vonatkozó szerzõdés aláírására.

� az önjáró fûnyíró- és hótoló beszerzésére ér-
kezett  ajánlatok közül a  KITE Mezõgazdasági Szol-
gáltató és Kereskedelmi Zrt   bruttó 5.506.720,- Ft-os
ajánlatát fogadta el. A képviselõ-testület a  összeget a
felhalmozási tartalék terhére biztosítja. A képviselõ-
testület felhatalmazta a polgármestert a vállalkozói
szerzõdés megkötésére.



� a belügyminiszter által a települési önkor-
mányzatok szociális célú tüzelõanyag vásárláshoz kap-
csolódó kiegészítõ támogatására meghirdetett pályá-
zati felhívása alapján, pályázatot nyújt be  40 m3 ke-
mény lombos tûzifavásárláshoz kapcsolódó támoga-
tásra. A képviselõ-testület nyilatkozott, hogy  az igé-
nyelt   40 erdei m3 tûzifa megvásárlásához   1.000 Ft
+ Áfa / erdei m3 mértékben, összesen 40 000,- Ft +
Áfa összegben a saját forrást biztosítja. A képviselõ-
testület vállalja, hogy a szociális célú tûzifában része-
sülõktõl ellenszolgáltatást nem kér.

� csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyze-
tû felsõoktatási hallgatók, illetõleg felsõoktatási ta-
nulmányokat kezdõ fiatalok támogatására létrehozott
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához. A
képviselõ-testület  a felsõoktatási hallgatók számára ,
valamint a felsõoktatási  tanulmányokat kezdõ fiata-
lok részére kiírandó  Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017.évi pályázati
fordulójának Általános Szerzõdési  Feltételeit elfo-
gadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok
kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által
nyújtott támogatás  összegének  továbbítása során ma-
radéktalanul az Általános Szerzõdési  Feltételekben
foglaltaknak megfelelõen  jár el. 

� a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társu-
lás Társulási Megállapodásának 2017. január 1. nap-
ján hatályba lépõ módosítását a társulási tanács
76/2016.(VIII.18.) BTKT határozatában foglaltak sze-
rint jóváhagyta. 

� a jegyzõkönyvhöz csatolt Teleki Község Ön-
kormányzatával  a falugondnok helyettesítésére kö-
tendõ együttmûködési megállapodást jóváhagyta és
felhatalmazta a polgármestert a  megállapodás aláírá-
sára.

� �Szántód, Jókai utca déli oldalán járda- és
csapadékvíz-elvezetési rendszer felújítása� elnevezésû
közbeszerzési eljárást megindítja. A bíráló bizottsági
tagjainak az alábbi személyeket választotta: e lnök:
Dr. Gönczöl Adrienn közbeszerzési szakértõ,  tagok:
Ernyes Ervin  pénzügyi szakértõ, Madarászné Tóth Il-
dikó építésügyi szakértõ. A  közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásának  tartalmi elemeit az alábbiak
szerint határozza meg: 1. Az eljárás értékelési szem-
pontjai: ajánlati ár (50-es súlyszám),  jótállás /mini-
mum 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 el-
járás alkalmassági feltételei: Az eljárásban nem lehet
ajánlattevõ (közös ajánlattevõ), ha az elõzõ kettõ le-

zárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó
(járdaépítési munkák) � általános forgalmi adó nélkül
számított � árbevétele összesen nem éri el a 10 m Ft-
ot, attól függõen, hogy az ajánlattevõ mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az
adatok rendelkezésre állnak.   Az eljárásban nem le-
het ajánlattevõ (közös ajánlattevõ), ha nem rendelke-
zik legalább 1 fõ 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
szerinti MV-KÉ (közlekedési építmények szakterüle-
te) kategóriás, vagy azzal egyenértékû érvényes fele-
lõs mûszaki vezetõi jogosultsággal. Az ajánlattételi
felhívást az alábbi vállalkozások részére küldi meg:
Kõvágó-Ép Kft. 8600 Siófok,Klapka Gy.u.40.,  Térkõ
és Kert Kft. 8623 Balatonföldvár, Hegyalja u.13.,
KÖMÉP 2003 Kft. 8623Balatonföldvár, Móricz
Zs.u.29., Boglári Építõ Kft. 8630 Balatonboglár, Klap-
ka Gy.u 272/64 hrsz.

A képviselõ-testület az alábbi rendeletet alkotta:

10/2016.(X.05.) önkormányzati rendelete 

Szántód Község Önkormányzatának 2016. évi költ-
ségvetésérõl szóló 1/2016.(II.29.) önkormányzati ren-

delet módosításáról.

Kissné Bolha Andrea fõtanácsos
Szántód referens 

2016. október 3. oldal Szántódi Hírlevél

Biztonságosabb korlátok

Útjavítások a Határ dûlõben
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A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI

NEMZETI ÜNNEP

Augusztus 20-án Nemzeti Ünnepünket a közösségi ház ud-
varán tartottuk, ugyanis elkészült az új kemence, amelyben
-az ünnep alkalmával- elõször sütöttünk kenyeret. Finom,
jó illatú, ropogós új kenyeret. Az idén Karsai Ilona (a Szt.
Kristóf Természetjáró Egyesület elnöke) vállalta el ezt a
szép feladatot. A kenyérsütés szeretetét gyermekkorából
hozta. Megtanulta, elleste annak fortélyait és felnõttkorá-
ban tovább folytatta a családi hagyományt. Mivel rendelke-
zett a kenyérsütéshez szükséges eszközökkel és fõleg tudás-
sal, így csak az alapanyagot kellett biztosítanunk a számára.
6 kg lisztbõl 4 db szép nagy kenyér sült. Szép látványt nyúj-
tottak a -népiesen- tiszta ruhával letakart szakajtók, az
azokban még pihenõ kenyértészták, majd érdeklõdve fi-
gyeltük a kenyerek behelyezését a már felfûtött kemencé-
be, és késõbb a már megsült illatos cipók kivételét. Köszö-
net Karsai Ilonának és Mós Györgynek, hogy az idén elsõ-
ként elvállalták a kenyérsütést, valamint a kemence körüli
szakszerûen végrehajtott teendõket. Reméljük jövõre is
lesz vállalkozó.
Amíg keltek és sültek a kenyerek addig egy kis kiállítás ke-
retén belül a gabona útját próbáltam bemutatni a sütésig,
hagyományos eszközökön, tárgyakon, fotókon keresztül. A
gyerekek kézi cséplõvel búzakalászokat csépeltek, kis vöd-
rökkel búzát hordtak a malomkövekhez, magokat õrölhet-
tek, majd fateknõkben lisztet mérhettek és szitálhattak. 
Látrányiné Kiss Gabriella pedig elõre elkészített kenyér-
tésztából kis cipókat formázott a gyerekekkel, azokat pedig
különbözõ magvakkal díszítették, és az új kemencében meg
is sütötték. A különbözõ magokat termésképek készítésé-
hez is lehetett használni, a gyerkõcök nagy élvezetére. 
49 kenyérrel kapcsolatos közmondást, mondást sikerült

összegyûjtenem. Az 50-iket a közönség részérõl vártam, de
többet is mondtak a már meglévõkön kívül. Tehát a 49 köz-
mondás, mondás a következõkkel bõvült: 
A sör folyékony kenyér � Szilassy Elemér
Pofára esett, mint a zsíroskenyér. A zsíroskenyér mindig a be-
kent felére esik � Heiner Ferenc
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma � Tóth Kása
László
Vesd a kenyeredet a vízre és sokszorosan kapod vissza
� Necskosz Vaszilisz

Alszik a kenyérke � régen mondták az alvó gyerekre � Né-
meth Zsolt

Megél kenyéren is vízen is. Télen kenyeredet, nyáron ruhádat
(vagy bundádat) el ne hagyd. � Szekeres Zoltán.

Köszönjük mindazoknak, akik az ünnep kapcsán eljöttek,
hogy velünk együtt megkóstolhassák a szántódi közösség
kemencéjében elõször sütött kenyereket, azoknak, akik en-
nek a napnak a megvalósításában segítették, közremûköd-
tek, valamint Vizvári Attila polgármesternek azt, hogy a ke-
mence tervébõl valóság lett. Érdekes és hasznos eszközzel
lett gazdagabb a település.

FALUNAP

Mint tudjuk már évek óta: augusztus utolsó szombatján
Szántódon Falunapot tartunk. Azt hiszem szerencsésnek
mondhatjuk magunkat, mivel az idõjárás mindig csodás
szokott lenni ilyenkor, ahogy az idén is az volt. 
A Szántódi Falunap idõpontját jóval megelõzve hamar el-
keltek a fõzésre alkalmas helyek. Az udvar átépítése után
ugyan korlátozott ezeknek a helyeknek a száma, de a je-
lentkezõk függvényében megpróbálunk mindenkinek hely-
színt biztosítani. A már évek óta visszatérõ csapatok azt is
vállalják, hogy nagy mennyiségû ételt készítenek, hiszen a
jelen lévõ vendégeinket mindig ebédre invitáljuk. A lét-
szám minden évben egy kicsit magasabb, de minimum 800
adag ételt szükséges fõzni, az egészségügyi normáknak
megfelelõ módon és körülmények között.
Reggel 7.00 órától már folytak az elõkészületek és 8.00 óra-
kor szinte már minden csapat készen állt a fõzés kezdésére.

I. helyezett

I. helyezett



Az idén a következõ csapatok készítettek finomabbnál-fi-
nomabb ételeket:
1. BÉLA PAPA PINCEPÖRKÖLTJE 

� II. hely PINCEPÖRKÖLT kategóriában
2. MARIKA ÉS  BARÁTNÕI (Nyugd. Kör): CSÜLKÖS
SERTÉSPÖRKÖLT 

� Abszolút gyõztes I. hely, valamint I. hely SERTÉSPÖR-
KÖLT kategóriában is
3. SOMOSI TRIÓ: GOMBÁS SERTÉSPAPRIKÁS TÉSZ-
TÁVAL 

� II. hely SERTÉSPÖRKÖLT kategóriában
4. POLGÁRÕRSÉG CSAPATA: MARHAJÓPÖRKÖLT 

� III. hely MARHAPÖRKÖLT kategóriában
5. LATYAK CSAPAT: CSÜLKÖS BABLEVES 

� III. hely LEVES kategóriában
6. SZIGLIGETI GASZTROANGYALOK: HALÁSZLÉ 

� I. hely HALÁSZLÉ kategóriában
7. SIMON TIBOR: PINCEPÖRKÖLT 

� I. hely PINCEPÖRKÖLT kategóriában
8. KIS MILÁN ÉS CSAPATA: CSÜLKÖS PACAL 

� I. hely CSÜLKÖS PACAL kategóriában.
9. VIRTUÓZOK: JÓKAI BABLEVES 

� A II. legfinomabb étel, valamint I. hely LEVES kategó-
riában
10. TÓTH CSALÁD: BAKONYI BETYÁRLEVES 

� II. hely LEVES kategóriában
11. Dr. MEGYESI ANDREA  és CSAPATA: MARHAPÖR-
KÖLT MAKÓI MÓDRA 

� A III. legfinomabb étel, valamint I. hely MARHAPÖR-
KÖLT kategóriában
12. NAGY CSAPAT: VÖRÖSBOROS GOMBÁS MARHA-
PÖRKÖLT 

� II. hely MARHAPÖRKÖLT kategóriában
Versenyen kívül WINDISCH JÓZSEF nagy adag CHILIS
BAB-ot készített és ajánlott fel a falunapra. 
Ez alkalommal sem volt könnyû dolga a 3 fõbõl álló zsûri-
nek, akik a következõk voltak:
Kiss Péter Pálné (Újvárfalva polgármetere)
Pécseli Péter (a Balatoni Vízügyi Kirendeltség vezetõje)
Incze Domokos (mûszaki ellenõr-építõmérnök) 
Természetesen mindenki kapott elismerõ oklevelet és díjat.
A fõzött mennyiségbõl közel 1000 fõt láthattunk vendégül.
Köszönjük a csapatoknak, hogy az idén is változatos és fi-
nom étkek kerültek a tányérokba, de az önkormányzatnak
is, hogy a nagy mennyiségekhez az alapanyagokat biztosí-
totta.
A mûsor reméljük mindenki kedvére való volt. A komp sé-

ta alkalmával az idén is zeneszóval és koszorúval búcsúz-
tunk a Balatontól, majd a közösségi házhoz kisvonattal visz-
szajutva következett a tombolasorsolás. Köszönjük mind-
azok segítségét, akik az ajándékok összegyûjtésében és ki-
osztásában segédkeztek és köszönjük a sok helyi és nem
csak helyi felajánlónak a kisorsolásra szánt nagy mennyisé-
gû ajándékot!

Következzen az adományozók neve ABC sorrendben:

A FELAJÁNLÓ kérte nevének elhallgatását Szántód
(nagy teljesítményû tisztító gép)
Antal Gáborné Éva � egyéni vállalkozó
Balla János � FAISKOLA-KERTÉSZET
Béday Ferencné � CALENDULA GYÓGYSZERTÁR,
Kõröshegy
Bóza Károlyné � GAZDABOLT, Kõröshegy
Csendes Attila � PURINA TAKARMÁNYBOLT, Kõrös-
hegy
Dencs István � ÉPÍTÕANYAG KERESKEDÉS
Dr. Karabinszkyné Nagy Gizella � KAR-KER KFT. MÛ-
SZAKI KISÁRUHÁZ
Dr. Kiss Pál címzetes fõjegyzõ, Balatonföldvár
Galó Tibor
Gombor László � WGS STAMPING KFT.
Hideg Gézáné
Hidvégi Magdolna � ANTIKVITÁS-RÉGISÉG ÜZLET
Hollósi Család
Holovits Huba polgármester, Balatonföldvár
Horváth Kálmánné � LAGUNA PANZIÓ
Horváth Zsolt � SOMOS KONYHA
Hutter József � KIS ÁRUHÁZ
Ingár Margit, Balatonföldvár
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Munkában a zsûri

I. helyezett
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Irk Tibor és Családja
Jáki András � BALATON-ÚT KFT., Balatonboglár
Kárpáti József
Sebestyén Gyuláné � KFKI Kemping
Klem Judit � ST. KRISTÓF ÉTTEREM
Kovács Andrea � BEACH PARTY ÉTTERASZ
Kovács Gábor és Bóza Attila � KO-BO FESTÉKBOLT
Látrányi Család
Lukács László � TÉRKÕ ÉS KERT KFT.
Lukács Lászlóné
Maurer Teodóra
Németh Zoltán és Családja
NEMZETI DOHÁNYBOLT, Szántód
Nikolics József üzletvezetõ - SPAR ÁRUHÁZ
Puruczki András � Erdészeti Étterem
Rozonczi Zsuzsanna és Gáspár Imre �ERDÉSZET TÉRI
FAGYIZÓ, Szántód és  SISSI SZÉPSÉGSZALON, Kõrös-
hegy
Rudolf György - egyéni vállalkozó
SÁNDOR-HÚS KFT. � Balatonföldvár
SEFAG ERDÉSZETI ÉS FAIPARI Zrt., Szántód
100 FORINTOS BOLT � Balatonföldvár
Szõke Józsefné , Kõröshegy
Takács Oszkárné � FODRÁSZAT
Tasiné Szabó Julianna és Bokor László
Topos József � TOPOS PINCÉSZET (a vendéglátáshoz
szükséges bor is felajánlás volt)
Tóth Kása László � TÓTH KÁSA AUTÓ KFT. és KEN-
ZEL KERÉKPÁROK, Makó
Tóth Zoltán
Török Zsuzsa � ERDÉSZETI ÜDÜLÕ
Tüskés Tibor Községi Könyvtár
Vizvári Család
Zilahy Sándor és Családja
Zsiga János � Fõdíj: Horvátországi üdülés

A fantasztikus záróbulit az idén a FreakEnd zenekar tartot-
ta.
Köszönjük mindenkinek a munkáját! Köszönjük a jelen lé-
võ önkormányzati és mûszaki dolgozóknak, az önkéntes je-
lentkezõknek, mindazoknak, akik felajánlották szabadide-
jüket és munkájukat annak érdekében, hogy az idei  Szán-
tódi Falunapot is sikerrel zárjuk!

VÉRADÁS

Augusztus 30-án a már megszokott módon sor került az év
második véradási akciójára. Az állandó lakosok számához
mérten nagyon is örülhetünk annak a 38 fõnek aki ez alka-
lommal eljött és vért adott. Közülük 5 személy új véradó-
ként jelent meg, ami szintén örvendetes tény. De ennél is
nagyobb örömöt és elégtételt jelentett az a telefonhívás,
amely Kaposvárról és Siófokról a véradó állomástól jött
Antali István, Kalocsa György és Sánta Béla véradók részé-
re, és amely alkalmával közölték velük, hogy súlyos baleset
következtében sorra kerülõ mûtétek alatt felhasználásra
került az a mennyiségû vér, amelyet tõlük vettek. Nagyon
köszönték a tõlük származó és életeket mentõ vér adását.
Köszönték Pohner Ibolya munkáját is, aki minden évben
sokat tesz azért, hogy a véradások sikeresek legyenek Szán-
tódon. Mi is csak megköszönni tudjuk MINDENKINEK,
aki ezeken a véradásokon közremûködik, ill. részt vesz!

KIRÁNDULÁS

A véradók számára a köszönet egyik formája a szántódi ön-
kormányzat részérõl az a jutalomkirándulás, amelyet nyol-
cadik éve szervez, általában õsszel. Célja persze az is, hogy
a kirándulás által minél több embert véradásra ösztönöz-
zön.
Ahogy máskor úgy most is a megmaradt helyekre -a kirán-
dulási költség ellenében- a véradókon kívül mások is jelent-
kezhettek. Az úti cél az idén a jelentõs történelmi múltra
visszatekintõ Kalocsa volt. A város egyike a négy ma-
gyarországi római katolikus érseki székhelynek, az állam-
alapítás óta a magyar katolicizmus második központja.
Szeptember 17-re pedig azért esett a választás mivel meg-
tudtam, hogy a XXVII. Kalocsai Paprikafesztivált is ekkor
tartják. 
Természetesen megnéztük a Fõszékesegyházi Könyvtárat,
az Érseki Kincstárat és annak ellenére, hogy a Fõszékes-
egyház felújítási munkálatok miatt zárva volt, az érsek úr -
telefonos megkeresésemre és nagy örömünkre- engedé-
lyezte csoportunknak a látogatást. Csodálatos látványban
volt részünk, hiszen a belsõ tér munkálatai szinte befeje-
zõdtek már. 
A továbbiakban megnéztük még a Paprika Múzeumot, va-
lamint egyéni döntés alapján meg lehetett nézni a Viski

Károly Múzeumot és a Népmûvészeti Házat. A fesztiválról
az Apostol Együttes dalaival a fülünkben távoztunk. Élmé-
nyekkel és sok kiló fûszerpaprikával tele indultunk haza. 

AUTÓMENTES NAP

Minden év szeptember 22-én Európa szerte AUTÓMEN-
TES NAPOT tartanak. Az idei mottó: ÉSSZERÛ KÖZ-
LEKEDÉS, HATÉKONY GAZDASÁG!
Észrevételem szerint nagyon sokan elszoktak a gyaloglás-
tól, a tömegközlekedési eszközöktõl. Oda is autóval men-
nek legtöbben, ahova gyalog vagy kerékpárral is eljuthatná-
nak. Pedig naponta 20 perc séta segít megõrizni az egészsé-
get, de élhetõbbé tenni a környezetet is! Ha tehetik -és ne
csak ezen az egy napon- válasszák autó helyett a gyaloglást,
a kerékpárt vagy a tömegközlekedési eszközöket. �Biciklizz
a környezetért és az egészségedért.�
Érdemes tudni, hogy minden évben ezen a napon a forgal-
mi engedély felmutatásával díjmentesen lehet igénybe ven-
ni a vasúti közlekedést! 

Fotó: Páli Annamária



2016. október 7. oldal Szántódi Hírlevél

NÉPMESE NAPJA

1859. szeptember 30-án született a nagy mesemondó, Bene-
dek Elek. Születésnapja alkalmából 2005 óta ez a dátum a
népmese napja is egyben, melynek célja, hogy akik tehetik
� szülõk, óvó- és tanító nénik, mesekedvelõk � ezen a na-
pon különösen nagy figyelmet fordítsanak a mesékre, illet-
ve azok népszerûsítésére.
Mesevetélkedõvel, meseolvasással �a könyvtárban megta-
lálható és nagyon szép képekkel illusztrált könyvekbõl�, ki-
rakható mozaik képekkel, rajzolható mesekártyákkal, és
Elek Apóról egy kis kiállítással készültem (a könyvtár elõ-
terében még megtekinthetõ). Mindezt azért, hogy méltó-
képpen tiszteleghessünk nemcsak Benedek Elek nagysága,
hanem a magyar mesekincset szívén viselõ sok mesegyûjtõ
és mesemondó elõtt, akik képviselték és ránk hagyták nem-
zetünk gazdag és ízes szókincsét, formagazdagságát, mese-
világát.
Még hamuban sült finom krumplispogácsát is találtunk a
kemencében, amelyet a Szántód Erdészeti Étterem vezetõ-
jének Puruczky András felajánlásának köszönhettünk.
Ügyesek voltak a lányok, vagyis választott mesebeli nevü-
kön: Tündérkeresztanyu, Hamupipõke, Hisztimanó és
Tündérke, de a velük együtt játékba vagy mesébe feletkezõ
tesók és szülõk is. Köszönjük az együttlétet, az ügyes meg-
oldásokat, de várom a meséket is, nem csak azoktól akik itt
voltak, hanem bárkitõl akinek kedve van azt a történetet
befejezni ami így kezdõdik:
�Élt egyszer az erdõben egy medve és egy farkas. Nagyon jó
barátok voltak. Egyik nap gondoltak egy merészet, és elin-
dultak megismerni a világot. Mentek, mendegéltek...�

IDÕSEK VILÁGNAPJA

Nagyon örvendünk, hogy minden évben egyre többen fo-
gadják el meghívásunkat az idõsebb generáció megünnep-
lésének alkalmából. Az ENSZ közgyûlése 1991-ben hatá-
rozta el, hogy október 1. legyen az Idõsek Világnapja. Az
idén az országos népszavazás miatt egy héttel késõbbre, ok-
tóber 8- ra szerveztük az ünnepséget.

Vizvári Attila polgármester  miután köszöntötte a kedves
vendégeket, virágcsokrot és egy kis ajándékot nyújtott át a

jelenlévõ legidõsebb hölgynek: Szegedi Sándornénak és a
legidõsebb úrnak: Juhász Lászlónak. A hölgy aki a hónapo-

kat tekintve is a legidõsebb: Pusztai Lajosné Rózsi néni,
sajnálatunkra nem tudott eljönni a rendezvényre, de õt
Vizvári Attila polgármester úr Szántód község nevében
másnap felköszöntötte.

Az idén is nagy örömet szereztek a gyerekek a köszöntõjük-
kel. Látrányiné Kiss Gabriella aranyos mûsort állított ösz-
sze, amely nem csak a jelenlévõ nagyszülõk, de azt hiszem
mindannyiunk szívét megérintette. Köszönjük, hogy megta-
nulták a verseket és hogy örömkönnyeket loptak nagyszüle-
ik és kedves vendégeink szemébe: Horváth Hannának,
László Csengének, Nagy Karolinának, Németh Marának,
Ricza Andrásnak, Ricza Annának,  Szabó Koncsag Anna-
máriának és Szabó Koncsag Júliának. 
Apró ajándékokat a Kõröshegyi Óvoda készített vendége-
ink számára.
A mûsor további részében a fellépõ két mûvésznõ Demeter
Zsuzsanna és Kis Dóra valóban elvarázsolta a közönséget,
nem csak operettel de kedvességükkel és humorukkal is. A
visszajelzések alapján mindenkinek nagyon tetszett, ahogy
a közönséget bevonták mûsorukba, nevetésre, táncra kész-
tetve õket.
A vacsora is mindenkinek ízlett, amelyet az idén is a Szán-
tódi Somos Konyhában Hollósi Dezsõ készített el az önkor-
mányzat megbízásából. A tálalásnál sokan segítettek fõleg
fiatalok. Amint azt valaki a vendégek közül kedvesen meg-
jegyezte: nagyon jól esõ érzés volt látni azt, ahogyan a fia-
talabb korosztály sürög - forog az idõsebbek tiszteletére,
megelégedésére.

Köszönjük a finom vacsora elkészítését, a Topos pincészet-
nek a felajánlott bort, a sok segítséget a vacsora felszolgá-
lásában, köszönjük mindazoknak, akik segítõszándékuk-
kal hozzájárultak az est sikeréhez! 
Kívánunk az idõsebb generációhoz tartozóknak még sok
derûs és a lehetõségekhez képest békés napot. Sok erõt, ki-
tartást és egészséget! 

A. G. Réka
mûvelõdésszervezõ



Szántódi Hírlevél 8. oldal 2016. október

PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM KÖZÖSSÉGI HÁZ

PROGRAMELÕZETES 2016.

Október 21. péntek 15.00 óra
1956 � MEGEMLÉKEZÉS
Közremûködnek a balatonföldvári Gróf Széchényi
Imre Ált. Iskola diákjai
Helyszín: Pálóczi H. Á. Közösségi Ház 
KOSZORÚZÁS A FORRADALOM EMLÉKÉRE
ÁLLÍTOTT KOPJAFÁNÁL
Helyszín: Erdészet tér

November 11. péntek 17.00 óra
SZT. HUBERTUS VADÁSZATI KIÁLLÍTÁS
-Sereg Istvánné Adrienne és a SEFAG Zrt. közös
kiállítása

November 17. csütörtök 9.00- 16.00
MEDICURE DIAGNOSZTIKAI ÉS KEZELÕ
KÖZPONT
TÉRÍTÉSMENTES állapotfelmérés és kezelés 
(vércukor-, véroxigén-, koleszterinszint és húgysav-
mérés, vércsepp vizsgálat, rizikófaktor elemzés.
Due Tech eszköz használata � a 2016-os év Gerinc-
védelmi Programjának hivatalos gyógyászati segéd-
eszköze)

November 26. szombat 9.30-12.30
ADVENTRE HANGOLÓDVA
Kézmûveskedés, adventi koszorúk, díszek készíté-
se
Helyszín: Pálóczi H. Á. Közösségi Ház

December 4. vasárnap 10.30 óra
Várjuk a Mikulást!
KIPP-KOPP TELIZSÁK!
Zenés mûsor a RépaRetekMogyoróval
Helyszín: Pálóczi H. Á. Közösségi Ház

December 31. szombat 20.00 órától (elõrelát-
hatóan 3 óráig)
BATYUS SZILVESZTER
a RETRO VOICE zenekarral
-belépõdíj: 2.000 Ft-
Helyszín: Pálóczi H. Á. Közösségi Ház

Keressék és figyeljék szórólapjainkat, hirdetõtáb-
láinkat, 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

Folytatódik a déli vasút rekonstrukciója
A  fotókat Bor Krisztina készítette



Falunapunkon az idelátogatók már jól tudják, hogy a
program lebonyolítására alkalmas sátor mely sarká-
ban a kultúra iránt érdeklõdõket könyvek gazdag kí-
nálatával és alkotókkal együtt várjuk.
Ebben az évben Gyócsi László író-újságíró (Buda-
pest) és Szakáli Anna költõ-író (Zamárdi) voltak a
vendégeink.

***
Szeretném megosztani a kedves olvasókkal azt az örö-
mömet, hogy a Szántód a mûvészetekben címû köny-
vünkrõl igen szép recenzió jelent meg dr. Sipos Imre
(Miklósi) atya tollából az õ általa szerkesztett
MAGVETÉS címû katolikus újság 2016. lll. negyedévi
szeptember havi számában.

Részlet a könyv ajánlásából:
�Nemcsak Szántód község nevének változatait, zászlajá-
nak, címerének szakszerû leírását tudhatjuk meg, ha-
nem a Szántóddal kapcsolatos népköltészeti, irodalmi és
népzenei alkotások sokaságát is megismerhetjük. Versek,
prózai alkotások, képek, festmények hosszú sora bi-
zonyítja, milyen mély a kötõdése a mûvészeknek a tele-
püléshez. Szinte a könyv felét kitevõ képblokkban nem-
csak az egykori és a mai Szántódról megjelentetett ké-
peslapokra csodálkozhatunk rá, hanem a helyi kötõdé-
sûek szerteágazó munkáira, alkotásaira, a község kultu-
rális eseményeinek sokaságára is.�
/A teljes cikk fénymásolata a könyvtárban hozzáférhe-
tõ, érdeklõdés esetén helyben elolvasható./

***
Az idei évben az Országos Könyvtári Napok október
3-tól 9-ig tartanak. Ennek az õszi programnak a jel-
szava: Nagy Könyvtári Beavatás, melynek keretén be-
lül mind több olvasót szeretnénk az olvasás szépségé-
be �beavatni�.

Kezdjük a legkisebbekkel!
Számukra az olvasás megszerettetéséhez ajánlom a
következõ sorozatokat, �lépcsõfokokat�, hogy az �ol-
vasólétrán� egyre magasabb fokra juthassanak:

Az ötévesekkel érdemes lapozgatni az Olvasó Breki
köteteket, amelyek kis történetet tartalmaznak közös

olvasgatáshoz. Hatéves kortól lehet
már keresni az Olvasó Tigris és az
Olvasó Cinke könyveket, amíg az
elõbbi apró történeteket tartalmaz
az elsõ önálló olvasáshoz, az utóbbi
pedig egy hosszabb történetet kínál
ugyancsak önálló olvasáshoz. Ha
gyermekük már hétéves, számára
keressék az Olvasó Kalóz és az Ol-
vasó Fáni sorozatokat. A kalózos
könyvek néhány történetet tartal-
maznak egy kedves témáról, a má-
sik sorozat kötetei pedig már egy
történetet kínálnak a gyakorlottabb
olvasóknak. A nyolcévesek az Ol-
vasó Leó címû sorozatba tartozó
könyvekben már több népszerû té-
mához tartozó történetnek örül-

hetnek, míg az Olvasó Boszi már az elsõ izgalmas re-
génye lehet a profi olvasóknak. Ha a gyermekekkel
ezt a fokozatosságot az olvasás megkedveltetésében
sikerül betartani, akkor lépésrõl lépésre eljutnak az
értõ olvasáshoz és az elsõ igazi önálló olvasásélmé-
nyeikhez.

Általános iskolába járó diákjaink bátran keressék,
meg is lelik könyvtárunkban a számukra elõírt ajánlott
és kötelezõ olvasmányokat.
Minden korosztály talál neki kedves témát, hiszen a
mindenkori érdeklõdésnek megfelelõen és gyakran
bõvítjük a kínálatunkat. A nyár végén és október ele-
jén is sok új könyvet kaptunk.

A program keretén belül a könyvtárba érkezõ olvasók
apró meglepetésekben részesülnek, velük rejtvényt
fejtek, könyvjelzõt kapnak.

Az ezen álló üzenet azonban mindannyiunkat az olva-
sásra buzdítja:

�A jó olvasó az, akinek az olvasás örömöt, élvezetet
okoz, aki képes átélni a hõsök sorsát, azonosulni ve-
lük, és ebben az érzelmileg megmozgatott állapotban
tágul a világról és önmagáról való tudása.�
Szívleljük meg ezeket a gondolatokat, és azonosul-
junk Vekerdy  Tamás véleményével!

2016. október 9. oldal Szántódi Hírlevél

A KÖNYVTÁR HÍREI
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Balázs Sándorné

Emlékezzünk!

Emlékezzünk �56-ra,
A hõs magyar Ifjakra,
Kik életüket adták
Kiáltva: �Éljen a Szabadság!�

Hõsök õk és Mártírok
Ti, kik a Hazáért haltatok.
Éltetek erõs fonalát
Ávósok sortüze vágta át.

A Kossuth téren nem volt fegyver
Csak néma tömeg,
Kiket eltalált
A jól célzott löveg.

De elég volt a rabságból,
Kínzásból és elnyomásból!
Ismét fölkelt a nép,
Hogy láncait szakítsa szét.

Munkás, paraszt, diák,
Értelmiség ott menetelt
A menetben, mely életre kelt,
Gyõzött a �FORRADALOM�!

És jött a fogadalom...
Szabadság, éljen a szent SZABADSÁG,
Melyet többet nem adunk át!

Gyõzött? De meddig? Pár napig?
Majd elbukott, mint annyiszor mindig.

Jött az orosz,
Kit a gonosz
Saját fajtánk hívott be,
Hogy hatalmát megerõsítse.

Nem segített senki,
Magunkra maradtunk.
Csak az uszítást hallottuk a légen át
�Szabad-Európa� buzdító szavát.

�Tartsatok ki, harcolj, ne add fel!�,
De a segítség soha nem jött el.
Orosz tankok szántották ismét az utcákat
És tiporták el a barikádokat.

Sortûz dördült végig az Üllõi úton,
S mi maradt utána?
Sok halott és rengeteg rom.

Sok magyar vére öntözte a földet,
S immár sokadszor rémlik az emlékezet.

Tatár, török, osztrák, orosz
Dúlta hazánkat,
Irtotta népünk,
Magányos portánkat.

Jött a megtorlás,
A börtönök megteltek,
Az akasztófák emberekre leltek
És, akik az ítéletet hozták,
Magyarok voltak, nem Hottentották!

Kik voltak? Tudjuk, ismerjük õket,
A hatalomra törõ élõsködõket.
Magyarok? Nem, az nem lehet,
Magyar a Magyarra nem emelhet kezet!

Idegen volt, rút sybarita váz,
Ki hatalmat akart, semmi mást.
Vér és csonthalmon tört elõre
Nem gondolva az eljövendõ jövõre.

Egyet esküvel fogadunk,
Nem felejtünk soha Titeket,
Kik a �SZABADSÁGÉRT� adtátok éltetek.
Emléketek szívünkben él örökre,
Mert véretek szent HAZÁNK földjét öntözte.

Nyugodjatok békében!
Álmotok legyen örök,
Mert véretek áztatta e szent rögöt.

Megjegyzés: (sybarita � Sybaris (Szübarisz) gazdag itáliai város
az ókorban, lakóinak a sybaritáknak � elpuhultsága, erkölcste-
lensége hírhedt volt) Forrás: internet

1956-2016

Az 1956-ban történtek hatvanadik évfordulójára a
könyvtárban egy igen gazdag könyvkiállítással emlékezünk.
A gyûjtemény tartalmaz dokumentumköteteket, újság-
cikkeket (Nõk lapja), visszaemlékezéseket (Arany tarsoly),
olyan regényeket, amelyek cselekménye 1956-ban ját-
szódik. A legutóbb megjelent regényekbõl tájékozód-
hatunk arról is, hogy az �56-os események hogy zajlottak le
országunk egyéb pontjain. Találunk itt olyan vonatkozású
anyagot is, amely kiemeli pl. a kor legnagyobb iro-
dalmárait, színészeit.
Megtekinthetik a forradalom és szabadságharcról írt régi
kiadványokat, a róla szóló különbözõ idõszakokban megje-
lent írásokat és összevethetik a történtekrõl szóló, más-más
nemzetek által kialakított véleményeket.
Kézbe vehetõek a visszaemlékezõ folyóiratok, azok ünnepi
számai, mint pl. az ARANYPOR, a Búvópatak.
Elolvashatják a felhívásomra alkotott költeményt is. Balázs
Sándorné, Emi néni verse:
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A kiállítás anyagát folyamatosan bõvítem. Ennek egy részé-
bõl bizonyos dolgokat csak helyben olvashatnak el, ill.
igény esetén a kötetek másik részébõl kölcsönözhetnek is.
Még mindig szívesen fogadom a témához illõ adalékaikat,
amelyekkel szintén gazdagíthatjuk az emlékezés anyagát. A
kiállítást az érdeklõdõk november közepéig tekinthetik
meg.

***
A nyár végén szokásos nagyobb lélegzetû állományrende-
zési teendõimet számomra napokon át tartó szorgos mun-
kájával lényegesen megkönnyítette Németh Henrietta, aki-
nek szíves segítségét ezúton is külön köszönöm.

***
Kedves olvasóink a nyár végén is igen adakozóak voltak.
Ezúton mondok olvasóim nevében is köszönetet az aján-
dékkönyveiért: Dr. Csillag Gábornénak, Fekete Andornak,
Zsoldos Lászlónak és további két - a nevüket sajnos nem
közölték - ajándékozónak.

Maurer Teodóra
könyvtáros

KÖNYVAJÁNLÓ

Megjelent könyvtárosunk, 
Maurer Teodóra

Mozaikok Teodórától
címû könyve.

A szerzõ sokoldalúságát mutatja, hogy verseit, írásait,
fordításait, olvashatjuk a kiadványban.

Kárában született, amelynek a ma is kitûnõ állapot-
ban lévõ római katolikus temploma falán lévõ emlék-
táblán ez olvasható:

KÖZSÉGÜNKBÕL SZÁRMAZÓ 
KARAI LÁSZLÓ

BUDAI PRÉPOST EMLÉKÉRE
AKI A HAZAI KÖNYVNYOMTATÁST ELIN-

DÍTOTTA 
1473

Versei szólnak gyerekekrõl, természetrõl, hitrõl, hagyo-
mányokról, költõkrõl, írókról.
Õszintén ír életérõl, csalódásairól.
Könyvtárunk megnyitása óta rendszeresen tudósít a
könyvtár életérõl a Szántódi Hírlevélben. Az Aranypor,
Keresztény  Élet,  Magyar Jövõ címû kiadványokban
jelentek meg írásai. 

A nevével megjelent könyvek:

· Szántód  (községtörténet) 2007
· Maurer Teodóra - Onody Gyula Koppány �

Somogy hercege 2012
· Szántód a mûvészetekben 2016 

Több könyv nyomdai elõkészítésében és fordításában
vett részt.
A szerzõ és munkásságának bemutatása nem teljes,
ezért is ajánlom, hogy olvassák a könyvet, amely
kapható és kölcsönözhetõ a könyvtárunkban.

Morvayné Török Csilla



Szezonális rendezvényeinkrõl

Szántódpuszta már õszi díszbe öltözött.
Más az idõ, más a hangulat és csendesebb a nyáron bené-
pesült, dimbes-dombos majorság.

Május 27-én egy sikeres megnyitóval kezdtük az évet �Múl-
tunk és eredetünk- Õseink nyomában� címmel. 
Történelmi jellegû, korismereti bemutatóra került sor, me-
lyen eredetünkrõl és õseink hagyatékáról, a honfoglaló ma-
gyarokhoz köthetõ legfrissebb régészeti kutatásokról, a je-
lenlegi állásfoglalásokról esett szó, elõadásokkal és vetítés-
sel egybekötve. Különösen említésre méltó Nyers Csaba
rézdomborító, ötvös mester alkotásai �Tiszteld a múltat és

éltesd tovább�, melynek keretén belül Magyarország 72
vármegyéje került bemutatásra. 

A vármegyék címerei csodálatos munkával készültek és kö-
szönet érte, hogy elsõ alkalommal lett Szántódpusztán kiál-
lítva. Nyers Csaba, aki íjásztábort és hagyományõrzõ ren-
dezvényeket szervez, egyben mesterszakács is, hiszen újra

divatba hozta õseink konyháját. Fontosabb kiadványait a
hozzánk látogató vendégek meg is vásárolhatták. A Beve-
zetés a gabonakonyhába kiadványában színes, érdekes re-
ceptjeivel gazdagítja megszokott ételeinket.
Minden civilizáció születése idején- szerte a világon- alap-
vetõen szoros összefüggésben állt a gabona- alapú táplálko-
zással. 
Mitológiai és vallási örökségünk is,- Istenek ajándékaként-
vall a gabonák életfontosságú szerepérõl.
A ma emberének feladata, hogy �újra felfedezze� az õsi
erõt képviselõ, teljes értékû, finomítatlan gabonákat. Köny-
vében a rántás készítésétõl kezdve a zöldségek, gyümöl-
csök, húsfélék értékeirõl és számtalan ételreceptek elkészí-
tésérõl olvashatunk.

Bemutatásra került Obrusánszky Borbála történész, nép-
rajzkutató néhány könyve is.Példának okáért, a Szkíta rö-

gök fölött hun-magyar szél járja, Szkíta- magyar múltunk
ragyogása, melyekben történelmi igazságokról ír. 
A kiadvány célja, hogy megismertesse a határon belül és
azon túl élõ testvéreinkkel dicsõ múltunkat, amire mind-
nyájan büszkék lehetünk. A lapokon megelevenedik a Ka-
ukázus és az észak-mezopotámiai térség õsi története,
melynek mi is aktív részesei voltunk. 
Talán nekünk, szkíta- és hun-utód magyaroknak van az
egyik legszerteágazóbb õsi múltunk, hiszen harcias, lovas
õseink eljutottak a Távol-Keletrõl egészen Dél-Indiáig, Kö-
zép-Ázsiától Szibéria déli tajgavidékére, de meghódították
Mezopotámiát, sõt Kis- Ázsiát, a mai Törökország vidékét
is birtokukba vették. Onnan pedig egy részük � az etrusz-
kok- eljutott az Appennini-félszigetre is.
A kiadványokban a magyar õstörténet legtöbbet feltett kér-
déseire próbál a szerzõ választ adni a korabeli források és
régészeti adatok segítségével.
Érdemes elolvasni, nagyon érdekes, tanulságos kiadványok.

Nagy örömmel és hálával mutathattam be Batmyagmar
Purevjav mongol festõmûvészt, aki a végtelen eurázsiai
sztyeppekrõl beszélt a közönségnek és egy igazi, élethû kis-
film bemutatásával tette színesebbé rendezvényünket. Fest-
ményei a békésen és boldog összhangban élõ eurázsiai em-
berek mindennapi életérõl tanúskodnak, azok családias
összhangjáról, ellenségeikkel folytatott harcaikról, ha-
gyományõrzésükrõl, hazaszeretetükrõl és vadászatukról.

Huszár László fafaragó, népi iparmûvész munkáiban gyö-
nyörködhetett a közönség, aki gyermekkora óta foglalkozik
fafaragással és rovásírással. Szinte elõbb megtanulta a ro-
vásírást, mint a ma használatosabb betûket.
Rengeteg faragott alkotása nem csak Magyarország, hanem
Európa egész területére és a világ számos országába elju-
tott. Alkotásaiban õseink tetteit, érdemeit ábrázolja.  Kiál-
lítása a szent Kristóf kápolnában is sikert aratott, mely a
Kristóf- napi mise tiszteletére lett kiállítva. Jézus keresztút-
jának néhány állomása volt látható, gyönyörû kivitelben.

Czeglédiné Kenyeres Réka, az alföldi születésû festõ mun-
káiban szinte csodálkozva gyönyörködtünk. Képein meg-
elevenedtek õseink: Attila, Koppány, Hun- mongol harco-
sok, Magor, Lovas íjászok. Egy gyönyörû festménye, a
Mongol vadászat sassal, mely hatalmas méretével és csodá-
latos témájával mindenkit lenyûgözött. 

Kányi József festõmûvész az Árpád nagyfejedelem festmé-
nyével egész szezonban nagy sikert aratott. A mûvész  tisz-
telettel adózik  õseinknek, jó példájukat igyekszik követni.
Ez tökéletesen látszik alkotásaiban! Morvay Zsolt már is-
mert körünkben, hiszen számtalan kiállításon mutatta be a
témához igazodó gyûjteményeit. Ezt tette most is. Õseink a
magyar bélyegeken címmel ismét sikerrel mutatta be érté-
kes, történelmi jellegû bélyegeit.

Maurer Teodóra  Szántód a mûvészetekben könyvével egy
igazi mûvészeti �csokrot� alkotott.
Megálmodta és megszerkesztette azt a könyvet, melyben

egyesítette mindazoknak a mûvészeknek, alkotóknak mun-
káját, akik  bemutatásra ajánlották  alkotásukat.
A kiállítás október 15-ig  látható volt.
Az említett kiadványok még megvásárolhatók.
Június 11-12-én  egy látványos Voyager autós találkozó
megrendezésére került sor melyen számos bel-és külföldi
vendég vett részt. Családias hangulatú rendezvény volt, fõ-
leg családos résztvevõk alkották. Számos vetélkedõ, ügyes-
ségi versenyek, a gyermekek részére kialakított színes játé-
kos vetélkedõk színesítették a programot.
Reméljük, jövõre is megrendezésre kerül.
Június 25-26-án  és augusztus 6-7-én íjászversenyt tartot-
tunk a kulturális és hagyományõrzõ napok keretein belül.

Szántódi Hírlevél 12. oldal 2016. október

SZÁNTÓDPUSZTA HÍREI
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Mindkét verseny sikeresnek bizonyult. A júniusi versenyen
íjász esküvõt is tartottak, nagy ceremóniával.
A Tatai Celõkék Íjász Szakosztálya és a Milites Crucis

Sacrae  Hagyományõrzõ Egyesület  mindkét versenyben
megállta a helyét.
Szükség van ilyen versenyekre, hiszen a hagyományõrzés
fontos cél, ami megismertet a múlt hagyományaival és arra
tanít, hogy õrizzük meg azt. 
Teszik ezt nagy szeretettel, odaadással és szorgalommal.

A Milites Crucis Sacrae  Hagyományõrzõ Egyesület  egy
középkori tábort szervezett a szezon folyamán.
Elsõ alkalommal szervezték, de máris nagy érdeklõdés
övezte.  Az elõadások folyamán a közönség ismerkedett a
történelmi múltunkkal, a középkori eszközök bemutatásá-
val, íjászattal, egyéb fegyverek használatával.
A színes bemutatók után a közönség kipróbálhatta a fegy-
vereket, célba is lõhetett, felölthette a középkori páncélo-
kat is. A keresztes lovagok nyomában bemutatón egy igazi
középkori élet elevenedett meg a látogató elõtt, középkori
zene kíséretében. Az elõadásokon a legtöbb alkalommal
megtelt az Aréna. Már jelezte több diák is, hogy miután
megtekintették az elõadást, jelentkezni fognak �lovagnak�,
hogy elsajátítsák a lovagkori élet minden fortélyát, mert
nem látogatók, hanem résztvevõk szeretnének lenni. Az
egyesület természetesen várja a további jelentkezõket, hogy
bõvítse táborát!

Július 08-10-ig már harmadik alkalommal adtunk otthont
az Alkotótábor zenei rendezvénynek.
Egyre sikeresebb a program és számunkra is kedvezõ az
adott lehetõség.
Egyre többen keresik a szállásokat, ami a jövõre nézve nö-
velheti bevételünket is.
2017-re, a nagy érdeklõdésre való tekintettel, akár kettõ al-
kalommal is megrendezésre kerülhet.

Július 20-21-én cserkésztábor is mûködött Szántódpusztán.
A gyerekek nagyon élvezték és mivel a helyszínt nagyon
ideálisnak találták, jövõre is ellátogatnak, hogy a területün-
kön nyissanak egy nagyobb tábort, nagyobb, tartalmasabb

programokkal.
Szent Kristófra emlékeztünk július 23-án.
A misét és a gépjármûvek megáldását Böjte Csaba csík-

somlyói atya és Kocsi György Zamárdi plébános úr végez-
te.
A Csillagösvény elnevezésû missziós körutat járó
Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar énekelt a búcsún,
mint mindig, most is nagy sikerrel.
Közel 460 jármûvet és több kerékpárost számoltunk ezen
az éven is.
Csodás volt a mise, Böjte Csaba beszéde, aki nagy örömmel
teszi minden éven missziós körútját. 

Júniustól augusztus végéig lovastábor mûködött a meghir-
detett idõpontokban gyermekek és felnõttek számára egy-
aránt.
Egyre többen érkeznek a táborosok, hiszen napközis, vagy
bentlakásos alapon mûködik minden éven.
Vannak visszatérõ táborosok, mert számukra a nyár lovak
és állatok nélkül elképzelhetetlen.
A komoly oktatás mellett sok a vidámság, egyéb közös szó-
rakozás. Azt szeretnénk, ha egyre többen érkeznének, de
öröm is számunkra, hogy nem csak a környékrõl, hanem ér-
keznek a távolabbi városokból és településekrõl is.
A táborban barátságok alakulnak, errõl tanúskodik, hogy
az oktatókat Nemesgulácson is meglátogatták a szülõk kí-
séretében. 18 diák töltött három napot az oktatók otthoná-
ban és vidámkodtak,  ismerkedtek  a tanyasi élet rejtelmei-
vel, az állatok életformájával, amit már Szántódpusztán is
tapasztalhattak.
Az állatsimogató évente vonzza a gyermek csoportokat és a
felnõttekét is egyaránt.
Amennyiben a helyzetünk megengedi, a bérlõnk szeretné
tovább bõvíteni az állományát, mindenki örömére.

Az éven megtartott esküvõk száma is egyre nõ, sõt 2017-re
is van már jelentkezõ. A probléma az, hogy a helyszínnek
biztosított Pajta épülete egyre komolyabb hátrányokban
szenved, az idõ vasfoga igen meglátszik a nádtetõn. Esõ
esetén bizony nem elõnyös, sem számunkra, sem a résztve-
võk számára.
Ezen kellene már segíteni. A nádazás nem olcsó mulattság,
de amit rá költenénk, az meghozná a többszörösét is, ha
ügyeskedünk� Reméljük, jönnek még szebb idõk is, hiszen
a puszta már rég megérdemelné a jobb törõdést, segítséget.

Az idõjárás mindig befolyásolja a turizmust. Ezt el kell fo-
gadni, ez van. A rossz idõ miatt sokan visszamondták a fog-
lalásaikat. Mivel mi nem közvetlen Balaton-parti település
vagyunk, a rossz idõjárás szinte még jól is jött. A kiránduló
idõ elhozta a sétáló, kiállítást és programot keresõket. A
nyár a buliról szól, amit mi nem tudunk, de nem is akarunk
megváltoztatni. A több napra látogatók esetében, a turisz-
tikai, szabadidõs idõtöltés volt a fõ utazási cél.
Többségben voltak a 3 éjszakánál többet itt töltõ vendégek.
Ezt színvonalas szállások létrehozásával, programok szer-
vezésével lehetne meghosszabbítani, amelyek esõs idõ ese-
tén is maradásra bírják az itt megszállókat. 
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Telt ház esetén sajnos, nem igen sikerül a környezõ telepü-
léseken információt szerezni szabad helyekrõl. 
Jó lenne a szállásadókkal egyetemben információhoz jutni,
hogy a szálláskeresés idõpontjában hol található még sza-
bad hely, így a szállás keresésére fordított idõ lényegesen
lerövidülhetne és a vendég részére is megoldást jelentene.
Az elõzõ év folyamán is tapasztalt úgynevezett �hûtõtáska�
turizmus idén is jellemzõ volt, mely probléma még mindig
szakmai, vagy egyéb megoldásra vár. Sajnos, bár két csár-
dánk is van, de mivel több éve felújításra vár, vendégeink
kénytelenek elsietni, hogy a legközelebbi éttermekben jus-
sanak élelemhez, fogyasszanak egy jó kávét, vagy csillapít-
sák szomjúságukat. Csak remélni tudjuk, hogy ez a problé-
ma is megoldódhat, hiszen mind a szálló vendégeink, mind
az ide látogatók számára egyaránt megoldást jelentene.
Október 15-én zárunk, de 2017. április 15-tõl újra várjuk a
látogatókat. Bízom abban, hogy az ország egyik legnagyobb
Európa Nostra-díjas komplexuma jövõre is mûködni fog,
helyet adva egy építészeti értéket képviselõ épületegyüttes-
nek, és mint egy idegenforgalmi és kulturális központ, lát-
ványosságként mutatja be a múlt emlékeit, hagyományait.

Kovács Szilvia, IKK vezetõ Szántódpuszta

Földessy Margit néni egy egy receptjét
szeretném közzé tenni, amelyeket nagyon szerettünk nyaranta

,amikor nála ebédeltünk a kifõzdéjében.

Nyári töltött káposzta:

- egy nagy fej édes káposztát sós vízben,egyben megfõzünk
- közben elkészítjük a tölteléket,darált húsból és rizzsel, fû-

szerekkel
- Õ nem tett tojást a töltelékbe,/így télire lefagyasztva is el-

állt/
- leveleket megtöltjük,és a maradék káposztát felcsíkozzuk
- fazékba rendezzük, apróra vágott hagyma és fokhagyma is 

került bele
- nagy csokor apróra vágott kaporral ízesítjük
- vízben fõzés után berántjuk / vagy ételsûrítõt használunk.../
- tálaláskor tejfölt adunk hozzá

Érdemes nagyobb adagot készíteni, és lefagyasztani.
Jó étvágyat kívánok hozzá!

Sereg Istvánné Posch Adrienne

A DIÓFA METSZÉSE

A diófa metszésére a legalkalmasabb idõpont a nyár vége és az
õsz eleje. Sajnos ezt kevesen tudják és a tavaszi, nyári áglevá-
gással tönkreteszik a diófájukat. Én az idõsektõl hallottam ezt
és utánanéztem a szakirodalomban. A talált kertészeti adatok
megerõsítettek abban, hogy a diófa gyökérnyomása a vegetáci-
ós idõszak végén a legkisebb, ezért ez a legalkalmasabb idõ az
ágak eltávolítására. Ha tavasszal vagy nyáron vágnánk le ágat a
diófáról, akkor fennáll a veszélye annak, hogy �elvérzik� és las-
san kiszárad. Magam is meglepõdtem azon, amikor egyszer feb-
ruárban vágtam le dióágat, és már akkor ömlött a fa leve a meg-
sebzett felületbõl. A mi egészséges, jól termõ diófánk is kipusz-
tult a tavaszi metszés miatt. ( A szerkesztõ)

Tapasztalatát közreadta: Bor Ferenc

1902 Kiskunfélegyháza, a még élõ 48-as honvédekrõl készült fotó

Forrás : Internet
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EMLÉKEZZÜNK A HALOTTAINKRA

Maurer Teodóra
Mindenszentek elé
Séta a kárai temetõben

Õszi szél fújdogál
sírok közti dallamot,
deresedõ fû között
simogat egy-egy sírhalmot.
Távoli hozzátartozók
ide zarándokolnak,
holtjaik sírjánál
mécsest gyújtanak.
Annak lángjában
merengõn révedeznek,
szeretteikre emlékeznek.
Idézik a múltat,
a halott barátaikhoz kötõdõ
gyermekkori képet,
a szülõföldben nyugvóktól
kapott szeretetet,
a megannyi segítséget.
Imára kulcsolt kézzel
sírtól sírig járnak,
fohászaik szeretteikhez szállnak.
A rideg sírköveket meg-megcirógatják,
de azok a meleg öleléseket nem pótolják.
Gyermekeikkel együtt
a sírokra koszorúkat helyeznek,
s velük osztják meg csendben,
hogy szívükben mit titkolnak:
Maguk is visszavágynak
a szülõföld földjébe,
hol örök álmot
alhatnak békébe�.

MAURER ISTVÁN - Szántód ismert lakója volt.
Kárában, 1931-ben született,
és Szántódon, 1998-ban halt meg, A Kárai temetõ-
ben nyugszik. (A szerkesztõ)

A fotók Szántódpusztán, az önkormányzatunk ál-
tal felújított mûemlék temetõben készültek
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Megjelenik:páros hónap utolsó hetében

Felelõs kiadó: Szántód Község Önkormányzata
Kiadó székhelye: 8622 Szántód,Iskola u.9.

Kiadásért felelõs személy neve: Vizvári Attila polgármester
Fõszerkesztõ: Morvay Zsoltné Tel.: 06 203 525-658

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

Bor Ferenc, Galó Tibor,  Varga Krisztina
*

Készült 250 példányban a balatonföldvári
Quick Press nyomdában.

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

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

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

A lap kereskedelmi forgalomba nem kerül.
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PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM KÖZÖSSÉGI HÁZSZÁNTÓDPUSZTA

Nyitva tartás: április 15-október 15-ig

Körzetszám    84              Irányító szám  8622
Mentõk 104
Tûzoltóság 105
Rendõrség 107 519-150
Segélyhívó 112
Rendõrjárõr Balatonföldvár 06/20/ 448-7941
Kormányhivatal Balatonföldvár 84/540-025

***
Önkormányzat Szántód 347-685
Polgármester  Vizvári Attila 545-047, 06/30/905-3015
Mûszaki csop. vez.Vajtai László 06/30/916-0140
Falugondnok Mucza Milán 06/30/400-1221
Turista információ Albert G.Réka 345 - 384
Könyvtár Maurer Teodóra, 15 órától   345 - 384
Családgondozó Mócsánné Kötél Klaudia 84/362-545
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 B.földvár 340-465; 540-266
Óvoda Kõröshegy 340-747
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
Orvosi rendelõ Kõröshegy 340-008
Postahivatal Szántód 348-818
Rendõrõrs B.földvár 340-004
Rendõrség körzeti megbízott
Molnár Balázs 06/70/415-9728
Siókom Kft. (Hulladékszállítás) 84/503 - 200
VIDaNET  kábeltelevízió Zrt. 1203
Vízmû hibabejelentõ 06/40/240-240

FONTOSABB TELEFON SZÁMOK

Programelõzetes: lásd 8. oldalon

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

A téli idõszakban csoportokat elõzetes bejelentkezés
alapján tudjuk fogadni.

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

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

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

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: Csizmadia Viktória
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:
Molnár Balázs r.ftörm. Tel.: 06 70/ 415 97 28
17.30 � 18.30 AEROBIK - emel. nagyterem- 
INGYENES (nov. 2-a kivételével, dec 15-ig)
18.00 - 19.00 Polgárõrség  - minden hó II. szer-
da (megbeszélés szerint)

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

Figyelem:
Szántódon AEROBIK órák a pályázat keretén belül
október15-ével befejezõdtek, de az önkormányzat felvállalta
az oktató díjának kifizetését. Így az órák tovább folytatódnak a
megszokott órarend szerint november 2-a kivételével egészen
december 15-ig. Tehát az utolsó óra december 14-én lesz.
Információt a kistérség településein meghirdetett mozgás és
egészségügyi programokról a kistérség honlapján olvashatnak,
valamint az Egészségfejlesztési Iroda facebook oldalán: Bala-
tonföldvári Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda név alatt.


