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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
A képviselõ-testület 2017.október-november hónapban hozott határozatairól tájékoztatás

A  Képviselõ-testület 

- a 2017.évi költségvetésérõl szóló 2/2017.(III.6.)
önkormányzati rendelet mûködési  célú tartalé-
kának a terhére dr.Kisegyházi Attila háziorvos ré-
szére 240.000,- Ft  támogatást állapított meg.
Megbízta a polgármestert  és a címzetes fõjegyzõt
a finanszírozási szerzõdés megkötésére.

- a Csemetekert utcai sport � és pihenõpark felújí-
tására érkezett ajánlatok közül a Térkõ és Kert
Kft. bruttó  9.652.127,- Ft-os ajánlatát fogadta el.
A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármes-
tert a vállalkozói szerzõdés megkötésére.

- a Közösségi Ház kisterem helyiségének fûtéskor-
szerûsítésére  érkezett ajánlatok közül  Kirner
Sándor egyéni vállalkozó bruttó  667.254,- Ft-os
ajánlatát fogadta el. A képviselõ-testület felhatal-
mazta a polgármestert a vállalkozói szerzõdés
megkötésére.

- az önkormányzati társulásokban végzett tevé-
kenységrõl szóló beszámolót az elõterjesztés sze-
rint elfogadta.

- egyetértett azzal, hogy  Vajtai László közterület-
karbantartó munkavezetõ (csoportvezetõ II.) köz-
alkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel
2017. december 31. napjával  megszüntetésre ke-
rüljön.

- a közterület-karbantartói álláshely pályázat ki-
írását zárt ülésen tárgyalja.

- az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013.
(VII.31.) önkormányzati rendelet 14. §-a alapján
vagyonát gyarapítani kívánja a Mötv. 13. §. (1)
bekezdés 1. pontjában meghatározott településfej-
lesztés, településrendezés önkormányzat cél meg-
valósítása  érdekében, ezért a mellékelt elõterjesz-
tés szerint megvásárolta a szántódi 890/1 hrsz.

alatt felvett 12614 m2 alapterületû beépítetlen te-
rületet és a szántódi 890/2 hrsz. alatt felvett 791

m2 alapterületû �kivett út� ingatlanokat. Az in-
gatlanok együttes vételára 14.400.000.- Ft. +
ÁFA azaz  bruttó 18.288.000.- Ft, melyet az ön-
kormányzat  15 napon belül banki átutalással fi-
zetett meg. A képviselõ-testület felhatalmazta a
polgármestert az adásvételi szerzõdés aláírására. 

Dsida Jenõ: 
Itt van a szép karácsony 

Karácsonyfa minden ága 
Csillog-villog: csupa drága, 
Szép mennyei üzenet: 
Kis Jézuska született.

Jó gyermekek mind örülnek, 
Kályha mellett körben ülnek, 
Arany mese áhítat 
Minden szívet átitat. 

SZERETETTELJES, BÉKÉS

KARÁCSONYI ÜNNEPEKET,

SIKEREKBEN GAZDAG

BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT

KÍVÁNOK A KÉPVISELÕ-

TESTÜLET NEVÉBEN

VIZVÁRI ATTILA
polgármester
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- a  szántódi  357  kivett udvar, lakóház  2/4-d ará-
nyú tulajdona, a szántódi 360 hrsz-ú  �kivett sa-
ját használatú út�  ingatlan 6/420-d arányú tu-
lajdona és  a szántódi 358  �kivett strandfürdõ�
ingatlan 6/420-d arányú tulajdona tekintetében
összesen 65.000.000.- Ft. vételárért nem kívánt
élni elõvásárlási jogával. 

- a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári
Járási Hivatala felhívására, a 2018-2019-es tan-
évre vonatkozóan, az iskolai felvételi körzethatá-
rok kialakítása tárgyában nyilatkozott, hogy a te-
lepülés jegyzõjének nyilvántartásában szereplõ, a
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartóz-
kodási hellyel rendelkezõ hátrányos helyzetû, ál-
talános iskolába járó gyermekek létszáma: 0 fõ. A
2017-2018-as tanévre megállapított körzethatá-
rokban változást nem tartott szükségesnek, a tele-
pülésen élõ gyermekek számára a balatonföldvári
Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Mû-
vészeti Iskola kijelölését javasolta.

- a Kültéri fitnesz eszközök beszerzésére érkezett
ajánlatok közül a Happy Jump Bt. bruttó
881.380.,- Ft-os ajánlatát fogadta el. A képviselõ-
testület felhatalmazta a polgármestert a vállalko-
zói szerzõdés megkötésére.

- az E-ON Dél-dunántúli  Áramhálózati Zrt.-nek a
közvilágítás aktív berendezéseinek üzemeltetésére
vonatkozó szerzõdést jóváhagyta. Felhatalmazta
polgármestert a szerzõdés aláírására. 

- az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft-vel  a
Szántód, Római u.2.szám (hrsz:864) alatti ingat-
lanra vonatkozó elektromos töltõállomás telepíté-
séhez szükséges  együttmûködési megállapodást
jóváhagyta és felhatalmazta a polgármestert a
megállapodás aláírására.

- Szántód Község Önkormányzatának  2018.évi
belsõ ellenõrzési tervét az elõterjesztés 1-2.számú
melléklete szerint elfogadta.

- a szociális étkeztetés és a falugondnoki szolgálta-
tás szakmai programját felülvizsgálta, és az elõ-
terjesztéssel megegyezõen, a módosításokkal egy-
séges szerkezetbe foglalva jóváhagyta. 

- a jegyzõkönyvhöz mellékelt közvilágítási berende-
zéseknek az elosztóhálózat tartószerkezetein  és
létesítményeiben történõ elhelyezésérõl, üzemben
tartásáról, és az együttmûködés szabályairól  szó-
ló közcélú közvilágítási  használati megállapo-
dást jóváhagyta. A képviselõ-testület felhatalmaz-
ta a polgármestert a közcélú közvilágítási hasz-
nálati megállapodás  aláírására.

- a Csemetekerti sport- és szabadidõpark  kivitele-

zõi vállalkozói szerzõdés 3.2 pontjának  2017. de-
cember 15. módosítását és a pótmunkálatokat el-
fogadta. A képviselõ-testület felhatalmazta a pol-
gármestert a módosított vállalkozói szerzõdés alá-
írására.

A képviselõ-testület  október-november hónapban az
alábbi rendeleteket alkotta:

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVI-
SELÕ-TESTÜLETÉNEK

10/2017.(X.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017.ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL SZÓLÓ  2/2017.(III.6.) ÖN-
KORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVI-
SELÕ-TESTÜLETÉNEK

11/2017.(X.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ
2/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVI-
SELÕ-TESTÜLETÉNEK

12/2017.(X.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS CÉ-
LÚ TÛZIFA TÁMOGATÁS JOGOSULTSÁGI FEL-
TÉTELEIRÕL SZÓLÓ  10/2015.(XI.02.) ÖNKOR-

MÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

Szántód Község Önkormányzata

- 13/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelete

- a nem közmûvel összegyûjtött háztartási
szennyvíz begyûjtésére vonatkozó  közszol-
gáltatásról szóló 11/2015.(XI.30.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról.

Szántód Község Önkormányzata

- 14/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelete

- a  helyi szociális ellátásokról szóló
2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet mó-

dosításáról.

Kissné Bolha Andrea fõtanácsos

Szántód referens
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HÍREK RÖVIDEN

A Csemetekert utcában, Sport és pihenõpark
készül.  A szép idõnek is köszönhetõ, hogy az
elõkészítõ munkák jól haladnak. Többek között,
lesz focizásra, tollaslabdázásra, kosárlabdázásra,
ping-pongozásra lehetõség. Rönkgarnitúrák, sza-
lonnasütõ, ivókút, parkoló, kültéri ping-pong asztal,
öt kültéri fitnesz eszköz áll, a sportolni, pihenni
vágyók rendelkezésére. Tíz db parkoló, 2 db
kerékpár tároló is kialakításra került. 

TÁJÉKOZTATÁS 
AZ ÜNNEPEK KÖRÜLI

ÜGYFÉLFOGADÁSRÓL:
Az önkormányzati hivatal 

2017.december 21. - 2018.január 1.napjáig 
igazgatási szünetet tart.

Haláleseti anyakönyvezés esetén,
rendkívüli okból hívható 

ügyeleti telefonszám: 84/540-979
Utolsó ügyfélfogadási nap: 

2017. december 20. /szerda/
Az elsõ ügyfélfogadási nap 

2018. január 2. /kedd/ 

Gyorsan növõ, fák kerültek beültetésre:
· 7db kislevelû hárs
· 6db bordólevelû juharfa
· 3db császárfa
· 6db keskeny levelû kõris
· 3db gömbkõris

Valamint 500 db örökzöld fagyal.

Szeretnénk köszönetet mondani, Nagy
Róbertnek, hogy társadalmi munkában
kivitelezte az ivókút bekötését! 
A park átadására a tavasszal kerül sor - ünnepélyes
keretek között -  amelyrõl idõben értesítést teszünk
közzé. 
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SZILVESZTERI BÁL A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

A hagyományoknak megfelelõen, megtartjuk a
Szilveszteri óévbúcsúztatót, melyre szeretettel

várunk mindenkit!

Boldog, békés karácsonyi ünnepeket,  egészség-
ben és eredményekben gazdag új esztendõt
kívánunk mindenkinek szeretettel!

Kovács Béláné Marika 
és a Nyugdíjas Klub tagjai 

TISZTELT SZÁNTÓDIAK, KEDVES OLVASÓ!

Németh Zoltán vagyok.
Néhány sorban szeretnék bemutatkozni Önöknek, sze-
rintem már sokan személyesen is ismernek Szántódon.
Községünk önkormányzatánál megüresedõ közterület-
karbantartó csoportvezetõ álláshelyre beadott pályá-
zatom alapján, hat jelentkezõ közül a képviselõ- testü-
let engem választott a feladatok további ellátására. Ez-
úton is köszönöm a bizalmat.
45 éves vagyok, 4 éve élek Szántódon. Két gyermekem
van, fiam 20, lányom pedig 10 éves. 1991-ben érettsé-
giztem és elektronikai mûszerész szakon végeztem. 12
évet dolgoztam elsõ szakmámban, majd parkgondozói
szakképesítést szereztem, amiben egyéni vállalkozó-
ként tevékenykedem 14 éve.
A munkaköri feladatokat december 1-tõl látom el a te-
lepülésen, bízom benne zökkenõmentesen sikerül to-
vább vinni a megkezdett munkákat. El kell ismernem
az elõzõ csoportvezetõ Vajtai László és munkatársai-
nak gondos munkáját, mivel egy rendezett települést
kell tovább karbantartanunk. Látható fejlõdés történt
szép környezetünk biztosításának érdekében Szántó-
don. Szeretném tovább szépíteni a települést, kézben
tartani egy összetartó lelkes csapatot. Fontosnak tar-
tom a jó kommunikációt, együttmûködést a lakosság-
gal, valamint a nyaraló tulajdonosokkal. Ehhez kérem
az Önök segítségét is, úgy gondolom a rendezettség
közös érdekünk. Észrevételeikkel kapcsolatban a
06/30-9160140 �es telefonszámon elérhetõ vagyok.
Áldott, békés ünnepeket és boldog új évet kívánok.
Tisztelettel:

Németh Zoltán

Szántódi Betlehem ANNO



November 27-én gyúltak ki a Közösségi Házon és köz-
ségünk legnagyobb csomópontjában - a megújult - és
a falu utcáin - a megszokottnál több helyen - a koráb-
bi karácsonyi fények.
November végén került helyére betlehemünk házikó-
ja. A Szent Kristóf szobor mellett az istállót jelképezõ
kis épület felállításában az elõzõ évekhez hasonlóan a
Gamesz dolgozóink serénykedtek.
Ezt megelõzõen a bábuk felöltöztetésében Vizváriné
Biró Anikó és Németh Henrietta jeleskedett. Szük-
séges volt a figurák ruháinak mosása, vasalása, amit
Heni szépen elõkészített. Jónak láttuk a korábbi öltö-
zékek megújítását is, ezért Anikó és én sokféle anya-
got biztosítottunk. Õ szorgalmasan, napokon át gép-
pel varrta a szükséges új ruhadarabokat. Jómagam a
Jézuska megszemélyesítéséhez csecsemõbabát adtam.
Együtt terveztük a betlehemi bábuk ruháit és közösen
öltöztettük fel azokat.
A közösségi háztól a kész figurák a Szent Kristóf szo-
bor melletti térre történõ kiszállításában ismét a férfi-
ak segítségére számíthattunk. A helyszínen azonban
mindennek a legszebb elhelyezésében már a nyugdíja-
sok - Kovács Béláné, László Jánosné és Nagy
Károlyné - is szívesen közremûködtek. Révész
Istvánné és Erika fényfüzéreket ajándékozott szá-
munkra, amelyekkel sikerült a téren az egyik fát ünne-
pi fényekbe öltöztetni.
Mindenkinek megköszönjük készséges segítségét, kö-
szönjük, hogy munkájukkal és felajánlásaikkal hozzá-
járultak községünk adventi hangulatának a létrehozá-
sához.
December 1-jén a közösségi ház kistermében halk ze-

neszó mellett, forró tea és finom linzer fogyasztása
közben jó hangulatban zajlott az adventi készülõdés.

Öröm volt látni a gyermekek kreativitását. Szüleikkel
együtt tervezték az ajtódíszeket, velük összefogva kö-
tötték meg az adventi koszorúikat. Amíg kezünk szor-
galmasan járt, alkotás közben ismerkedtünk, beszél-
gettünk egymással, ötleteket lestünk el egymástól. Ör-
vendetes, hogy a község által biztosított kellékeket a
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A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI
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magunkkal hozott dolgokkal együtt alkalmazva igen
szép alkotások születtek. Ezekbõl került a polgármes-
ter úr asztalára, a hivatal irodájába és a könyvtárba is,
s természetesen a saját részre készített díszeket öröm-
mel hazavittük.
Az adventi koszorúk alapjaihoz szükséges friss örök-
zöldeket köszönjük Fekete Andornak, aki évrõl évre
szívesen biztosítja számunkra a szebbnél szebb téli
zöldeket, õ gondol különlegesebb növényekre, egyéb
termésekre és a mutatós színes bogyókra is. Az idén a
Gamesz dolgozók is adtak számunkra friss zöld ága-
kat. Hálás köszönetünk Kovács Sándornénak, Cilá-
nak, aki kézimunkaboltjából nagyon szép karácsonyi
szalagokat ajándékozott számunkra.

MIKULÁS est

December 6-án este a közösségi házunk emeleti nagy-
termében izgatott boldogsággal gyülekezett Szántód
apraja-nagyja. A várakozással teli apróságokat - közel
negyven gyermeket - a Mikulás megérkezéséig a
Napvirág zenekar szórakoztatta. A kisgyermekeink
közül a legbátrabbak együtt énekeltek, táncoltak az

énekesnõvel. A lassabban oldódó gyerekek is késõbb
beálltak a közös játékokba, szereplõink a szülõket is
bevonták a táncba. Gyermekeink a színpad szélén ül-
ve bátran verseltek, mikrofonba énekeltek, ki maga, ki

a testvérével, néhányan kisebb csoportokban egymás
után ügyesen szerepeltek.
A Mikulásra való várakozás ideje így mindenki számá-

ra gyorsan elszaladt. Az est fénypontja pedig az volt,
amikor a szépen feldíszített karácsonyfa tövében min-
denki átvehette a Mikulástól - néhány barátságos, ér-
tékelõ, bátorító szó kíséretében - a maga ajándékcso-
magját.

A felnõttek számára is igazi élményt jelentett a sok
boldog gyermekarc látványa.
Ez még azzal is fokozódott, hogy a könyvtár elõteré-
ben mindenki érdeklõdéssel válogatott a Mikulás
manói által elpotyogtatott ajándékkönyvek és gyermek-
kesztyûk közül. Köszönjük szépen Kovács Sándor
szûcsmesternek a sok szépen kidolgozott gyermek-
kesztyût, amit õ erre a célra ajándékozott.
Minden kedves szülõ és gyermek nevében köszönjük
önkormányzatunknak ezt a kellemes estet és a sok
szép ajándékot.

Maurer Teodóra
könyvtáros
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A KÖNYVTÁR HÍREI

140 éve született Ady Endre - Érmindszenten, ezt a települést
ma Adyfalvának hívják - aki magát �népért síró, bús, bocskoros
nemes�-nek, �Góg és Magóg fiá�-nak, mivel mindkét kezén hat
ujjal született, �táltosok átkos sarjá�-nak vallotta. A Petõfi utáni
legnagyobb költõnk a Nyugat folyóirat legjelentõsebb szer-
kesztõje volt. Nagyváradon vált kitûnõ újságíróvá és ott ismer-
te meg élete legnagyobb szerelmét (Diósyné Brüll Adélt) Lédát.
Számukra sokat jelentett Párizs. Újabb szerelméhez (Boncza
Bertához) Csinszkához írt szerelmes versei is igen jelentõsek.
Emlékezzenek kedves olvasóink e nagyszerû költõre az õ leg-
szebb verseinek felelevenítésével!

Maurer Teodóra

Beceneve Léda

Ady legnagyobb szerelme,
s múzsája - Diósyné Brüll Adél,
aki sokszor a költõ karjaiba alél.
A Léda névvel a hölgy saját magát illette,.
Becenevét Adytól oly szívesen hallotta.
Léda, oh, ó, szerelmem Léda!
De mellette õ soha nem lehetett léha.
Adél - a keresztnevét visszafele olvasta,
így lett az õ múzsaneve - Léda,
kinek szemében a költõ elmerengett némán,
de mellette õ nem élhetett léhán.
A száznegyven éve - az akkori Érmindszenten,
a mai Adyfalván - született költõóriást
ma sok irodalombarát köszönti,
s õt ma szerte a világban minden
a magyar irodalmat kedvelõ ünnepli.

Szántód, 2017.11.22.
Ady Endre - akinek teljes neve: diósadi Ady András Endre -
születésének 140. évfordulója napján.

(Ez az Adyval kapcsolatos versem az Ady Endre szerelmei cí-
mû versemmel együtt hamarosan megjelenik a második önál-
ló - Léleksimogató címû - kötetemben.)

***
Érdekesség - Ki látta?

Az RTL Klub október 21-én látható programjában arra emlé-
keztek, hogy a csatorna 20 éves. Véletlen egybeesés - az
önállóvá vált Szántóddal egyidõs. Az archív felvételek sorában
bejátszásra került a Fókusz Plusz adásában az a felvétel is,
amikor a tudósító a többször is áthelyezett Szántód helység-
névtábla mellett állt és a Zamárdi-Szántód határának megálla-
pítására vonatkozó helyzetrõl számolt be.
Ez is bizonyítja, hogy községünkkel a média többször is foglal-
kozott. Érdemes volna Szántódról egyszer egy filmfelvételek-
bõl álló összefoglalót is készíttetni.

*** 
2017. október 24-én (kedden) 14 órai kezdettel tartottunk a
nyugdíjasaink számára író-olvasó találkozót. Vendégünk volt
Kanizsa József író, költõ, a Magyar Kultúra Lovagja, aki a
Krúdy Gyula Irodalmi Kör titkáraként szót ejtett annak mega-
lapítása 35. születésnapi ünneplésérõl. Könyvtárunk számára
ajándékozta a Három és fél évtized címû kötetet, amely a fent
említett irodalmi kör hosszas tevékenységének az összefogla-
lója. Elsõként gyermekverseit, majd a Balatonhoz fûzõdõ és a
családjával kapcsolatos költeményeit olvasta fel a hallgatóság-
nak. Végül bemutatta az Uram, köszönöm! címû egyik leg-
utóbbi verseskönyvét. 
Íme a neves költõ községünkhöz is kapcsolódó költeménye:

Csodás kép Zamárdi felé

A szántódi komp tetejérõl nézve,
hogy távolodik a nádas és Zamárdi...
Tihanynál a kikötõhöz érve
a Szántódi-hegyet is lehet látni...

Igaz, csak domb, de nekem hegynek tûnik...
Fönt már az Apátságtól, be szép a látkép...
Szántód mögött ásít a völgy. Ködözik.
Esõ utáni pára száll. Csodás e kép...

Zamárdi fölött villan a napsugár,
s mint aranykéve eldõl Siófok felé.
Érzõ gondolatom Budapesten jár...
A testem fogoly, a Tihany-félszigeté...

(Balatonföldvár, 1984. június 31.)

Németh Nyiba Sándor olimpikon, költõ, zeneszerzõ, õ is
ugyancsak a Magyar Kultúra Lovagja bemutatkozott mind a há-
rom területén elért eredményeirõl. Megemlítette a Rockle-
gendák címû kiállításának a sikerét és annak az eddigi kiállító-
helyeit. Elmondta, hogy az utóbbi idõben több sportindulót és
himnuszt szerzett. Bemutatta a Nyibaizmus - ne szégyelld,
hogy van lelked címû kötetét, amelyben 860 verse van, olvas-
hatunk az életútjáról, annak leírását pedig fényképes összeállí-
tás követi. Aztán elszavalta néhány versét, és egyet gitárkísé-
rettel adott elõ. Olvasóinknak egy igen szép könyvet (Szeged
anno) és CD lemezeibõl hármat ajándékozott. 

***
2017. november 11-én - éppen halálának napján -
emlékeztünk Tüskés Tiborra, községünk József Attila-díjas író-
jára, immár nyolcadik alkalommal tisztelegtünk Szántód Köz-
ség Díszpolgára emléke elõtt.
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Ezen a szombaton Vizvári Attila polgármester úr 10 órakor kö-
szöntötte vendégeinket az író szülõháza elõtt, ahol az emlék-
táblánál elõször a Tüskés család nevében Dr. Nagy Anna he-
lyezte el a koszorúját. G. Tóth Károly és Tám László a Testvér-

múzsák Asztaltár-
saság, dr. Karabin-
szky Gyula és Kár-
páti József közsé-
günk nevében ko-
szorúzott.
A könyvtár elõtti
emléktáblánál - im-
már hagyománnyá
vált - Dr. Nagy An-
na koszorúzott.

A Tüskés Tibor em-
léksarok megtekin-
tése után az emele-
ti nagyteremben
11.00 órai kezdés-
sel meghallgattuk
a balatonföldvári
Széchényi Imre Ál-

talános Iskola diákjainak a megemlékezõ mûsorát. Köszönet
és tisztelet az igen színvonalas mûsorért úgy a szereplõ diá-
koknak, a hetedik és nyolcadik osztályos tanulóknak - akik kö-
zött örvendetes módon /Bartik Maja és Várszegi Csenge7.o.;
Vizvári Tünde 8.o./ három szántódi gyermek is volt - mint a
kedves felkészítõ tanáruknak, Nagyné Horváth Annamária
magyar irodalom szakos tanárnõnek.

Egy érdekes dokumentumot, Tüskés Tibortól kapott magánle-
velét hozta magával dr. Karabinszky Gyula és megosztotta ve-
lünk annak tartalmát, amely az író özvegyéhez, Annához is
kapcsolódott.

Elsõ elõadónként Dr. Nagy Anna emlékezett a férjre, az íróra.
Felolvasta egy közös élményükrõl - a karácsonyi csuka beszer-
zésérõl, egy igazán érdekesen alakuló történetükrõl - szóló írá-
sát.
Kanizsa József író, költõ a kortársra emlékezett. Tüskés Tibor
a Somogy irodalmi folyóiratban jelentette meg az õ verseit. Elõ-
adónk a Krúdy Irodalmi Kör titkára a Tüskés Tibor emléksarok
számára dedikálva két könyvet is ajándékozott, mert ezekben
a kötetekben Krúdytól - Krúdyról; a Krúdy Gyula Irodalmi Kör
Antológiájában Tüskés Tibor írását olvashatjuk; a Három
évtized címû kötetben pedig ugyancsak Tüskés Tibor írását,
fényképét és rövid életútját találjuk. Az említett könyveket tisz-
telettel megköszönöm kedves olvasóim és az emléksarkot lá-

togatók nevében
is.
G. Tóth Károly és
B a r t u s z - D o b o s i
László a két tanár-
ember, Tüskés Ti-
bor jóbarátjaiként
párbeszédes for-
mában emlékezett
az íróval való meg-
ismerkedésük elsõ
pillanataira, felidéz-
ték a vele folytatott
beszélgetéseket, a
közös emlékeiket,
de megemlítették
az utolsó találko-
zás szomorú per-
ceit is.

Tám László tanár,
fotómûvész három
igen szép filmet ve-
tített le az érdeklõ-
dõknek: Variációk; Keresztek; A Pécsi Székesegyház címûe-
ket. Ezek közül az elsõ kettõ filmhez - a Tüskés Tibor által - írt
szövegek is felolvasásra kerültek.

A rendezvény legnagyobb meglepetésével szolgált Dr. Nagy
Anna bejelentése, aki igen nemes szándékkal ismertette ve-
lünk az általa elindított gondolatot, a Tüskés Tibor-díj a mi di-
ákjaink számára is a balatonföldvári iskolában történõ életre hí-
vását. Az iskolaigazgatóval, Kazsokiné R. Katalinnal történt
ünnepélyes személyes találkozásuk alkalmával e nemes fel-
ajánlás kapcsán megbeszélték a vele összefüggõ legfonto-
sabb teendõket és a kapcsolattartás módját.
Az elõadások sorát mindenki igen nagy érdeklõdéssel hallgat-
ta végig. A vetítés után a hallgatóság soraiban lévõ vendégeink
részérõl is nagyon szép személyes emlékek felidézésére, a kí-
nálás közben pedig rokoni és baráti szabad beszélgetésekre
került sor.

Ugyancsak a hagyományokhoz híven a rendezvény után Anna
megkapta a szántódiak virágkompozícióját, a szülõfalu üdvöz-
letét a nevünkben õ helyezi el férje sírjánál.
Tüskés Tibor hozzátartozói és minden kedves vendégünk igen
elégedett volt a rendezvényünkkel, azt nagyon meghatónak,
emberközelinek érezték. Nem csak akkor és szóban jelezték,
hogy igen jól érezték nálunk magukat hanem azóta is több te-
lefonos és írásos dicséretet, a programmal kapcsolatban csak
pozitív véleményeket kaptunk.

***
2017. november 21-én (kedden) 17 órakor közösségi házunk
kistermében vette kezdetét az igen elismert, számtalan kitünte-
téssel rendelkezõ mohácsi Imolay Dr. Lenkey István - nyugal-
mazott teológus, történész, tudós, könyvtáros, ex libris gyûjtõ,
a Tompa Mihály Emlékbizottság oszlopos tagja és a
HegyiBeszédesek Baráti Körének alapítója - A 200 éve szüle-
tett Arany János és a 200 éve született Tompa Mihály barátsá-
ga címû elõadása. A kiváló elõadói stílus, annak mélysége, az
elõadónk megvilágításában hallható emberi és alkotói barátsá-
gok alakulása nagyon lekötötte a hallgatóság figyelmét. Az elõ-
adó közvetlensége szinte bátorította a résztvevõket, akik kíván-
csian fordultak hozzá kérdéseikkel. A kiegészítõ válaszokból is
sok adatot kaptunk, ezen az esten a széles látókörû történész-
irodalmár Lenkey Istvántól nagyon sokat tanulhattunk.
A Tompa Mihály emlékév kapcsán megjelent kiadványok is is-
mertetésre kerültek. Az elõadónk által válogatott és szerkesz-
tett Tompa Mihály verseskötet példányai pillanatok alatt elfogy-

A közönség



Szántódi Hírlevél 10. oldal 2017. december

tak, dedikálásra kerültek és még utánrendelésekre is volt pél-
da. 
Az elõadás után az érdeklõdõk kezükbe vehettek több könyv-
ritkaságot és megtekinthették a két kiváló alkotó barátságáról
szóló verses-könyves összeállítást valamint érdeklõdéssel
szemlélték a tablót és a tárlók kiállítási anyagát.
Ez a tanulságos, kellemes irodalmi est kínálással, kötetlen be-
szélgetésekkel zárult.

Újabb adalékok a postahivatalunkról.

Ezen a nyáron kaptam Bor Ágnestõl és Bor Krisztinától régi
postai eszközöket, valaha használt feliratozott címkéket és

olyan írógéppel
megcímzett régi
borítékokat, ame-
lyek tanulmányozá-
sa során fontos
adatra leltem.
Tudták-e Önök,
hogy volt olyan
idõszak, amikor a
ma már Balaton-
földvárhoz tartozó
Munkácsy Mihály
utca valaha Szán-
tódhoz tarto-
zott?Érdemes vol-
na ennek a mettõl
meddig idõszak-
nak a kutatása, a
településhatárok
módosítása idõ-
pontjának a megál-
lapítása.
Egyúttal jegyezzük
fel a jövõ számára, hogy a postahivatalunk - mint vállalkozó ke-
zében lévõ intézmény - ennek a nyárnak a végén megszûnt
mûködni. Ettõl fogva a postahivatalunk visszakerült a Magyar
Posta Zrt. mûködtetésébe.
Ekkor szûnt meg Bor Ágnes és Bor Krisztina munkaviszonya,
akiknek sokéves helytállását ezúton is köszönjük.
Ezen az õszön keresett meg a könyvtárban Steffler Ildikó mû-
vésztanár, aki a régi postahivatalunk (Móricz u. 10.) élén állt
Steffler Antónia és Steffler Ida néni leszármazottja.
Õ adott át helytörténetünk számára néhány archív fényképet,
valamint Steffler Antónia halotti anyakönyvi kivonatát.
Megköszönve az õ segítségét, itt közöljük a számunkra néhány
fontos felvételt.

***
Az elõzõ számunkban meghirdetett - egész november hónap
folyamán zajlott - könyvbörze iránt szép érdeklõdés mutatko-
zott.
A Mikulás est végén ismét örömmel válogattak a szántódi kis-
gyermekek a manók által útközben elpotyogtatott kötetek kö-
zött. Tetszésüknek megfelelõen a megkedvelt könyvet ajándék-
ba haza is vihették.
Az utóbbi idõben ismét a német nyelvû állományunk bõvült,

Idus néni a Balatonon (jobbra)

Szántód 1940 A régi posta Móricz Zs. u. 10.
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mert modern írók regényeivel, több ajándékkönyvvel lepett
meg bennünket Marion Töppke (Kemmernbõl) testvértelepülé-
sünk kórusának /Kemmärä Kuckuck/ egyik kedves tagja vala-
mint (az Ansbachból Miklósiba költözött) egy másik kedves né-
met olvasóm, Ute Meingast. Köszönet mindkettejük nagylelkû-
ségéért.

***
Figyelem! - Téli szünet a könyvtárban
A könyvtár ez év vége felé utoljára december 18-án, hétfõn lesz

nyitva, 2018-ban pedig kedves olvasóit elõször január 4-én,
csütörtökön várja.

***
Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyi ünnepeket,
egészségben, boldogságban, anyagiakban bõvelkedõ és sike-
res új évet kívánok sok szeretettel.

Maurer Teodóra
könyvtáros

SZÁNTÓDPUSZTA HÍREI

Szent Karácsony Ünnepe
Talán minden ember legkedvesebb ünnepe mégpedig azért,
mert a karácsony a gyermek és a család, a kereszténység je-

lentõs ünnepe, Jézus születésnapja.
Már az elõkészületek is valódi ünnepet jelentenek.
Õseinknél a karácsony a Nap és Élet újjászületésének, a té-
li napfordulónak ünnepe volt. Karácsony õsiségét bizonyít-
ja, hogy volt karácsonyunk már a keresztény századok elõtt
is.
Az ünnepi éj varázslatát valószínûleg mindnyájan ismerjük. 
Karácsony este minden elcsendesedik, meleg szeretet öleli
körül az egybegyûlt család tagjait, és ha olyan szerencsénk
van, hogy hó is esett, a csend még teljesebb. 
Míg advent a reményteli várakozás ideje, a szenteste maga
a megvalósult és beteljesedett csoda, a Megváltó születésé-
nek napja.

A paraszti étkezési szokások alapjai ma is megtalálhatók
karácsonyi étrendünkben. 
Gyakoriak a halból készült ételek, de angolszász befolyásra
elterjedt a pulyka is. A borleves egyértelmûen a nagypolgá-
ri étkezési kultúra része, a mákos guba viszont a paraszti
hagyományból ered, csakúgy, mint az elmaradhatatlan bei-
gli (a diós, mákos kalács).

Maurer Teodóra

Zúzmaravarázs

A decemberi zimankó szépséges
zúzmara lepte fái, bokrai és cserjeágai
a csipkefüggöny mintáit meghazudtoló
zúzmara csípte csillogó csipkeruháit
az éjszaka folyamán magukra öltik,
s így lettek azok a téli táj királynõi.
A vidék mintha porcukorral volna hintve,
talajt, növényt a dér belepte rálehintve.
Minden kristály csillog-villog és szikrázik,
rátekintünk, szemünk csak sziporkázik.
A verõfényes napsütésben a fák
zúzmararuhái ezüstösen csillognak,
pazarul pompás látványt nyújtanak.
Számtalan csillagszóróként
ezüstös sziporkákat szórnak.
Hunyorogva csodáljuk vakító szépségük,
s magunkat álomvilágba képzeljük.
E csodás zúzmarakompozíciókat
a langyosodó déli napsugarak lecsepegtetik,
s a fák az ezüst palástjaikat lassan levetik.
Éjszaka magukat a Hold tükrében illegetik,
kedvünkért báli ruhájukat ismét felöltik.
Ha elmúlik ez a zúzmaravarázs,
a hólepte vidék és a sok havas ág
újabb csodát hoz számunkra,
majd a hó varázsára esünk ámulatba.

Szántódról útban Kaposvár felé
2016.12.06.

KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR

Együd Árpád néprajzi gyûjtéseibõl 2

Kaposvár 1994

�Szántódpuszta környékén, a  karácsonyi asztalt, néha egy néha

több fehér  abrosszal leterítették, arra imakönyvet és karácsonyfát

tettek. Alatta egy köteg széna, egy kosár kukorica, egy marék só

volt. Karácsony után a házigazda ezekbõl adott az állatoknak. A

sót elosztotta a szarvasmarháknak. A csirkéknek és a disznóknak

kukoricát adott. Második nap az abroszt � hátrafelé lökte �, úgy

szórta ki a morzsát, hogy a baromfi hátra menjen, az udvarban, ne

elõre.�  Gyûjtötte: Együd Árpád (1985)

Mikulás szán az erdészet udvarán
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SPORTHÍREK

Ünnepeljünk együtt, hálát adva magyar életünk áldásaiért!
A karácsony meghittsége, a tél hófehér, érintetlen szépsé-
ge az átlagembert is elvarázsolja, nem meglepõ, hogy a leg-
nagyobb magyar költõket is megihlette.
A képzõmûvészetben, irodalomban, zenében talán a leg-
többször feldolgozott téma.
Kívánok én is minden kedves Olvasó számára BÉKÉS,
MEGHITT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET!
Megosztom és küldöm szeretettel Gárdonyi Géza versét.

Kovács Szilvia, IKK vezetõ Szántódpuszta.

Községünk két kiemelkedõ sportolójáról kaptunk
hírt. Sok szeretettel gratulálunk, és további sikereket
kívánunk mindkettõjüknek! 

Galó Tibor a Zamárdi Fekete István Általános Iskola
testnevelõ tanáraként nemcsak tanítványaival ér el ki-
magasló megyei és országos eredményeket, hanem

maga is aktívan sportol, versenyez. Példamutató
sporttevékenysége miatt méltán lehetünk rá büszkék.
Július 27-augusztus 6 között rendezték Aarhus-ban 
( Dánia ) EMACS Szenior Atlétika Európa Bajnok-
ságot, ahol M40-es korosztályban Tízpróbában nagy-
szerû versenyzéssel az 5. helyen végzett.
Jó teljesítményével meghívást kapott az augusztus vé-

Gárdonyi Géza: Fel nagy örömre!

Fel nagy örömre! ma született,
Aki után a föld epedett.
Mária karján égi a fény,
Isteni Kisded Szûznek ölén.
Egyszerû pásztor, jöjj közelebb,
Nézd csak örömmel Istenedet.

Nem ragyogó fény közt nyugoszik,
Bársonyos ágya nincs neki itt.
Csak ez a szalma, koldusi hely,
Rá meleget a marha lehel.
Egyszerû pásztor, térdeden állj!
Mert ez az égi s földi király.

Glória zeng Betlehem mezején,
Éjet elûzi mennyei fény;
Angyali rendek hirdetik õt,
Az egyedül szent Üdvözítõt.
Egyszerû pásztor, arcra borulj,
Lélekben éledj és megújulj! 



gén Szlovéniában rendezett 6 ország válogatott viada-
lára magasugrás versenyszámban. Itt 12 indulóból az

5. helyen végzett és értékes pontokhoz juttatta a férfi-
ak csapatát, akik így megnyerték az összetett pontver-
senyt  Ausztria, Csehország, Horvátország, Szlovénia
és Svájc csapata elõtt. 
Az év végi összesített világranglistán Tízpróbában 9.,
magasugrásban 12. helyezett lett. Tanítványai az idei
sportversenyeken atlétika, tollaslabda sportágban �
megyei, regionális és országos szintû versenyeken � 30
aranyérmet, 18 ezüstérmet, 11 bronzérmet, valamint
43-an V.-VIII. helyezett eredményt értek el.

Galóné Kárpáti Ildikó

Paár Krisztián, aki  szintén a Móricz Zsigmond utcá-
ban lakik, a Siófoki Bányász U14-es csapatával (ahol
kapusként játszik) ebben az évben megnyerte a kor-
osztályának NB II. bajnokságát veretlenül a legkeve-
sebb gólt kapva.
Ezt követõen a selejtezõit veretlenül végigjátszva be-
jutottak a korosztályos NB I-be. Jelenleg az NB I-es
csapatban kapus poszton játszik.

Köszönjük Galóné Kárpáti Ildikónak és Paár Gyulá-
nak, hogy megosztották velünk a nagyszerû teljesít-
ményekrõl szóló hírt. 

2017. december 13. oldal Szántódi Hírlevél



A cikk szerzõje, így ír magáról:�Vetõ József - 1957. óta
- vagyok Szántódi. Akkor vásárolta édesanyám a telket.
58,59, évben a Móricz Zsigmond úton �a Barta bácsinál�
bérelt szobát. 1960. óta pedig a sajátunkban élünk.�
Lehetne a medve meseszerû becézett formája. Most még-
sem errõl lesz szó, hanem egy vendéglátó-ipari jelenségrõl,
ami az ötvenes-hatvanas években terjedt el Magyarorszá-
gon. Az ötletet a kedves bumfordi állat mézhez való kötõ-
dése adta. Így született meg az ötletadó Mézes Mackó. A
bolt valójában nem nagyon kötõdött a mézhez. Az elsõ üz-
let egy akkoriban hiánycikknek számító hidegkonyhai ter-
mékek utcán át történõ árusítására alakult, a budapesti
Belvárosban, a Kígyó utcában. Az üzletet a késõbb igazta-
lanul meghurcolt zseniális szakember, Ónodi Lajos alapí-
totta, aki abban az idõben az Éttermi és Büfé Vállalat igaz-
gatója volt és a cég, amelynek több jó étterme is volt a vá-
rosban mûködtetett egy központi hidegkonyhát, amelyet
egy bizonyos Tárgyik Sándor vezetett. Az itt kialakult ter-
mékeket valamilyen formában értékesíteni kellett. Erre jött
létre az elsõ Mackó. Bátran mondhatjuk, hogy a kezdemé-
nyezés úttörõ volt, hisz több szinten is hiányt pótolt. Egy-
részt a kapacitás korlátlanul bõvíthetõ volt, másrészt azzal,
hogy utcán át is meg lehetett vásárolni a minõségi terméke-
ket, azok is betértek vásárolni, akik mondjuk a Savoyba
vagy az Abbáziába nem szívesen vásároltak. Aztán volt még
egy hozadéka a dolognak, amire talán az alapítók nem is
gondoltak, kialakult a mai partyszervizek õse. Vendégsé-
gek, házi rendezvényekhez lehetett innen komplett hideg-
tálakat hazavinni, tegyük hozzá hozzáférhetõ áron.
A kezdeményezés hatalmas sikert aratott és elkezdtek az
üzletek szaporodni. Ezek a boltok hasonlóak voltak, de va-
lahogy mégis különböztek egymástól. A következõ bolt az
Annában jött létre a Váci utcában, ahol az elsõ teremben a
Kígyó utcaihoz hasonló módon lehetett vásárolni, ugyanak-
kor a belsõ termekben a felszolgáló vitte az asztalhoz az
árút. A harmadik bolt a Gresham Kávéházban volt, ahol
már nem volt utcán át történõ kiszolgálás. Késõbb létrejött
még egy a József kõrúton, a Baross Kávéházban, ahol szin-
tén lehetõség volt pultnál történõ vásárlásra. Ez utóbbi mû-
ködött ugyan, de sajnos itt érezhetõ volt a környék sajátos-
sága.
Aztán ahogy ez a sikeres dolgoknál nálunk szinte természe-
tes, elkezdték hamisítani. Szinte nem tudtam eljutni olyan
megyeszékhelyre, ahol ne nyitottak volna Mézes Mackót a
helyi vendéglátóipar vezetõi. Ez még önmagában nem is
lett volna olyan nagy baj, de ezek a boltok köszönõ viszony-
ban sem voltak a budapestiekkel. Késõbb már olyan Mac-
kóval is találkoztam, ahol hurkát sütöttek. Persze az Étter-
mi és Büfé Vállalat is terjeszkedett, igyekezett kihasználni
a kezdeményezés sikerét. A név vonzotta a vendéget, még
akkor is, ha ott nem ugyanazt találta, mint amit megszokott.
Így jött létre a Mackónak egy speciálisan balatoni változa-
ta, ami afféle fürdõ mackó volt. Itt már a szállítási nehézsé-
gek miatt sem lehetett a domináns árú a hidegkonyha, ezért
ki kellett valami mást találni. Becsületükre legyen mondva,
hogy ezeknél az üzleteknél már lehagyták a mézes jelzõt.
Jó boltok voltak ezek a Mackók, hisz abban az idõben a Ba-
laton mellett nem volt túl sok olyan hely, ahol a nyaraló
vendégek le tudtak volna ülni egy sörre, vagy fagylaltra, ze-
nét hallgatni, esetleg táncolni is.

Ami az én számomra fontos, hogy nyitottak egyet Szántó-
don is. A családi legendárium szerint Ónodi így szeretett
volna kedveskedni anyámnak. Ez nem is volt olyan hihetet-
len, mert abban az idõben Lali bácsi igen csak kerülgette
szépasszony anyánkat, de hogy jó barátok voltak az biztos.
Ez a bulvárhír semmit sem von le a végeredménybõl, misze-
rint lett egy Mackó Szántódon. A vendéglátóhelynek a ko-
rábbi Földesi néni éttermét, ami akkoriban éppen iskola-
ként mûködött, szemelték ki és építették át, amennyire ek-
kora idõbeli távolságból meg tudom ítélni, ízlésesen. (A
vállalat, csere gyanánt építette fel a ma közösségi házként
mûködõ �régi iskolát�). A Mackó két részbõl állt. Egy zárt
pressoból, az itt nélkülözhetetlen pulttal, kávéfõzõ géppel
és néhány asztallal, a hozzávaló székekkel. A másik a kert-
helyiség , ami tágas, igazi nyári szórakozóhely volt, szép
nagy gesztenyefákkal és egy dobogóval a zenekar számára.
Természetesen egy alkalmas méretû táncparkettet is kiala-
kítottak. Az egész kert ízlésesen és hangulatosan volt meg-
világítva. Mivel a Mackó a szántódi vasútállomás közvetlen
szomszédságában volt az induló és érkezõ utasok szívesen
töltötték itt a várakozási idõt. Ezen kívül még különös han-
gulatot adott a település számára, hogy az itt megálló vona-
tok utasait a nyári estéken hangulatos zene fogadta, növel-
ve ezzel is a nyaralóhely jó hírnevét. Nem volt ez egyedi a
Balaton déli partján, hisz nem is egy vasúti restiben szólt a
zene, s ezzel valamiféle békebeli hangulatot árasztott. A vo-
naton utazónak olyan érzése támadt, hogy de jó is lenne itt
maradni, de legalábbis visszajönni.
Hát a szántódi Mackó kiválóan alkalmas volt az ilyen érzel-
mek felkeltésére. Ónodinak arra is volt gondja, hogy az üz-
let vezetésével egy máshol már kipróbált szakembert bízzon
meg. Berényi Béla �bácsit�. A bolt egész évben nyitva volt,
de nyáron élte fénykorát, amikor két � három alkalmazott
is dolgozott itt.
A Mackóban szerény, de stabil volt az áruválaszték. Az ital-
árun és a kávén kívül néhány máshol gyártott cukrászsüte-
ményt, szendvicset és virslit lehetett itt kapni. Ha valaki ér-
ti a dolgát, akkor ez a kevés is nagyon jó tud lenni. Elég, ha
csak arra ügyelünk, hogy a virslihez legyen a mustáron kívül
torma és friss péksütemény.
Nyaranta nagy élet folyt itt. Hamar kialakult a törzsközön-
ség, akik szívesen töltötték itt az estéiket. A  szerelmespá-
rok ide jöttek randevúzni, a fiatalság pedig betöltötte a
táncparkettet. Örömmel voltunk itt, mert az elsõ években
nagyon színvonalas volt a zene. Több olyan zenészt is fog-
lalkoztattak nyaranta, akik Budapesten is jónak mondható
helyeken muzsikáltak. Ne feledjük a hatvanas évek elején,
járunk. Ezek többnyire az akkoriban nagyon népszerû zon-
gora és dob felállás volt, ahol a zenészek énekeltek is. Talán
egy alkalommal volt, hogy önálló énekesnõ is csatlakozott a
csapathoz. Nem volt ez kis dolog, hiszen Földváron sem ze-
néltek sok helyen többen. Mi fiatalok persze hamar össze-
barátkoztunk a zenészekkel és még az is elõfordult, hogy a
szezon lejártával be-benéztünk abba az üzletbe, ahol õsztõl
játszottak.
A magát szocializmusnak nevezõ rendszernek volt egy sajá-
tossága. Ha valami mûködött, az nagyon hamar elromlott,
persze csak akkor, ha más kezébe került az irányítás. Ha a
kezdetekben valami jó volt, az azért történhetett meg, mert
vagy a felsõbbség figyelt jobban rá, vagy egy megszállott,
lelkes ember életben tartotta. Számtalan vendéglátóhelyet
lehetne említeni, ami azért romlott le, mert új, de lelketlen

Szántódi Hírlevél 14. oldal 2017. december

MACKÓ



2017. december 15. oldal Szántódi Hírlevél

személy kaparintotta meg a vezetését. Így volt ez a szántó-
di Mackó esetében is. Pár évig távol voltam és mire újból le-
jöttem, csak egy piszkos kocsmát találtam a helyén, kellõ
mértékben lepusztulva. Az üdülõvendégek, a nyaralótulaj-
donosok már nem jártak ide, minek is, hisz amit megszok-
tak az már nem volt, és nem is érezte jól magát ebben a
megváltozott környezetben. Aki viszont jól érezte magát,
hát azzal jó ízlésû ember nem szívesen volt egy helyiségben.
Aztán sokáig be volt zárva, már bérlõ sem akadt rá. Eljött
az az idõ, hogy lebontották, majd a telket parkosították.
Helyén ma egy takaros park áll, a középpontjában Kossuth
Lajos mellszobrával. Van itt játszótér, be is van kerítve és a
vasútállomásra igyekvõ talán már nem is, tudja, hogy itt állt
Szántód egykor legnépszerûbb találkozóhelye. Sokan van-
nak, akiknek hiányzik, mint a többi mézesnek is nevezett
Mackó,mert azok nincsenek már. 

Szántód, 2017

Maurer Teodóra

Mókusok odúba!

A fák lombjukat lassan levetik,
a téli álmot alvók ágyukat megve-
tik.
Közeleg a fagy,
magadat el ne hagyd!
Mókus koma, elég hegyes a fü-
lecskéd?
Elég eleséget gyûjtöttetek-e,
a hosszú tél zord napjaira
gondoltatok-e?
A zord idõ elõl
odúba mókusok!
Mohapárnátokon
békésen szuszogjatok,
lompos farkatokat takarónak
használjátok!
Már hideg esõ esik,
búvóhelyetek elõtt
a szél süvítve fütyül.
A téli napsütésben odútokból
épp csak kikukkanthattok,
azonban tobozt és mogyorót,
a hó alatt nem találhattok.
Keressétek dióval telt kosaramat,
mert egész télen etetem
kedvenc állatomat.

Szántód, 2016.10.15.

Balázs Sándorné
Emi

KARÁCSONY

Ádventi koszorúkon égnek a gyertyák 
A családok a nagy ünnepet várják.
Készülnek a szent ünnepre,
Karácsony szent estéjére.

Családi körben,
Nagy örömben
Öleljük egymást 
Szeretetben.

Szent este emlékezve a kisdedre,
Betlehemben, a jászolba
Megszületett Isten fia
A kisded Jézuska.

Kisfalunk házai ablakán
Megcsillan a gyertyaláng,
Karácsonyfa csillog-villog,
Mégsem minden ember boldog.

Mert nincs béke a világban,
Öldöklés, háború, viszály van
Ha majd béke lesz és egyetértés,
Akkor boldog lesz az emberiség!

A Szántódi mókusok

Süt a nap, de csípõs az idõ. A gyerekek
örülnek, amikor sétálni indulunk. Ri-
csi kosarat, Nusi metszõollót, Andris
focilabdát hozott. 
Sétára indultunk az utcánkban. Meg-
néztük az építkezést, a gyerekek saj-
nálkoztak, hogy a pillangós rét meg-
szûnik. Fenyõ tobozt szedtünk az Er-
dészet téren, a mozgás felmelegített
minket. 
Visszafordulunk, elindultunk felfelé,
megnézzük a készülõ szabadidõ par-
kot. A fû már megnõtt, jól látható a
pályák és a pihenõ rész.
Megbeszéltük, hogy a fûnek erõsödni
kell, de tavasszal már biztosan lehet itt
játszani.
A fiúk a parkolóban elkezdték pasz-
szolgatni a labdát. Nusi falevelet, bo-
rostyánt gyûjtögetett.   
Egyszer csak, egy ágról - ágra, önfe-
ledten ugrándozó mókust vettünk ész-
re az egyik kertben.

- Ez a  mi mókusunk! - emelte fel    
mutatóujját a kislány. 

- Tudod a mi házunk elõtt egy mókus
meghalt a villanydróton, az nem volt
okos. Nem  szántódi mókus volt, fel
ment oda, pedig nem szabadott 
volna.

- Ez okos, tudja hol szabad játszani ez
biztosan szántódi mókus!

Én mindig tudtam, hogy a gyerekek
nagyon bölcsek, és vannak okos szán-
tódi mókusok!

Morvayné T. Csilla
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2017. október 15 - 2018. április 14-ig ZÁRVA.
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Mentõk 104
Tûzoltóság 105
Rendõrség 107 519-150
Segélyhívó 112
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Általános Iskola 340-013; 540143
Zeneiskola 340-832; 06/20/924-1059
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Biztosítás Brunner Jánosné 06/30 553-5684
Fogászat Balatonföldvár 340-670
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Gyógyszertár Balatonföldvár 540-904
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Rendõrség KMB Molnár Balázs 06/70/415-9728
Siókom Kft. (Hulladékszállítás) 84/503 - 200
VIDaNET  kábeltelevízió Zrt. 1203
Vízmû hibabejelentõ 06/40/240-240
Falugazdász Tálos Eszter                 06/70/489-3910
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK

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  

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
- a nyári hónapokban 16.00 órától

Szerda: 13.30 - 15.30 Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
- családgondozó: Csizmadia Viktória
Tel.: 06 20 386 01 73 (kizárólag munkaidõben)
E-mail: szgysz@bfterseg.hu

9.00 - 10.00 Rendõrségi fogadóóra
- havonta a második szerdai napon
Rendõrségi körzeti megbízott:
Molnár Balázs r.ftörm. Tel.: 06 70/ 415 97 28
16.30 � 17.15 ZENÉS KREATÍV JÁTÉK -

45 perces (májusig és majd õsztõl)
zenés foglalkozások mozgékony, zenekedvelõ 
3-6 éves gyermekek számára.
- földszint kisterem -
A foglalkozás díja: 800 Ft/alk.
Tartja: Koncsag Adrienn zenetanár, óvónõ, 
zenete-rapeuta Tel: 30/501-8623

17.30 � 18.30 AEROBIK � INGYENES - 
február 22-tõl
- emelet nagyterem -

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

Péntek: 10.00 � 10.40 ZENEBÖLCSI - 40 perces 
játékos és zenés foglalkozások
pár hónapos kortól 3 éves korig.
- földszint kisterem -
A foglalkozás díja: 900 Ft/alk.
Tartja: Koncsag Adrienn zenetanár, óvónõ,
zeneterapeuta Tel: 30/501-8623

FIGYELEM
A Balatonföldvári Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda 2017.
évben is tovább mûködteti azokat a mozgás programokat, ame-
lyek a korábbi idõszakban a lakosság által kedveltek és szívesen
látogatottak voltak.
2017. évben EFI programok mûködtetésének idõszaka:
MOZGÁS PROGRAMOK:
- 2017. február 20-tól � 2017. június 9-ig (16 hét)
- 2017. szeptember 11-tõl � 2017. december 8-ig (13 hét)
- 2017. szeptembertõl � 2017. decemberig
Szántódon 2017- ben heti rendszerességgel az AEROBIK
mozgásprogram mûködik, -a fent említett dátumok között-
szerdánként, 17.30 órától, a közösségi ház (Iskola u. 9.) emeleti
nagytermében, Hajdú Tiborné sportoktató közremûködésével .


