
Szántód Község Képviselõ-testületének lapja 2017. február  XXI. évf. 1. szám

Szántódi HírlevélSzántódi Hírlevél
www.szantod.hu   www.szantod.lap.hu  Facebook

Nyugdíjasok óévbúcsuztatója

Biztonságban a jégen

III. forraltborfõzõ verseny a közösségi ház udvarán Kóstolgatás - beszélgetés

BUÉK

Kommentár nélkül



A képviselõ-testület 2016.november, december és
2017.január  hónapban hozott határozatairól tájé-

koztatás

A képviselõ-testület 2016.november 29-én megtartott
ülésén az alábbi döntéseket hozta:

� A Képviselõ-testület az adórendeletek felülvizsgá-
latáról  szóló elõterjesztést megtárgyalta és azt tudomásul
vette. 

� A Képviselõ-testület elfogadta a Somogy Megyei
Kormányhivatal észrevételét, az errõl szóló határozat-ki-
vonatot határidõre megküldte. A képviselõ-testület az
egészségügyi körzetek eddig kialakított rendjét megküldte
véleményeztetésre a törvényességi felhívásban megjelöltek
szerint. 

A rendelet-tervezet a véleményeztetési eljárás után el kell
készíteni, és a soron következõ testületi ülés elé kell ter-
jeszteni. A képviselõ-testület jelezte a Kormányhivatalnak,
hogy ebben az ügyviteli rendben � tõle független okból - a
megjelölt határidõ nem tartható, így annak megfelelõen
kérte a határidõ-módosítást. A képviselõ-testület indítvá-
nyozta a Kormányhivatal felé, hogy � amennyiben úgy ér-
telmezi - tekintse át a fogorvosi ügyelettel kapcsolatos jogi
problematikát, és kérje fel a szakmai szervezetet, hogy fog-
laljon állást arra vonatkozóan, hogy milyen térségi-
lakossági-önkormányzati méretben tartják indokoltnak
fogorvosi ügyelet fenntartását, tegyenek indítványt ennek
járások közötti, vagy megyei gesztorálására, és anyagi fi-
nanszírozására.

� A  Képviselõ-testület a Szántód Község Önkor-
mányzatának 2017.évi belsõ ellenõrzési tervét az elõter-
jesztés  1-2.számú mellékelte  szerint elfogadta.

� A  Képviselõ-testület a DRV Zrt-vel 2015. évben a
nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjté-
sének, elszállításának és ártalmatlanításának helyi köte-
lezõ közszolgáltatás keretében történõ biztosítása tárgyá-
ban kötött közszolgáltatási szerzõdést nem kívánja kiegé-
szíteni a díjkompenzáció lehetõségével � a képviselõtestü-
let a közszolgáltatás díját a DRV Zrt. díjjavaslatának
megfelelõen állapította meg. A képviselõtestület forrás hi-
ányában nem kíván a DRV Zrt. közszolgáltatás ellátásá-
ból eredõ esetleges veszteségének finanszírozásában részt
venni. A képviselõtestület álláspontja szerint, mivel a felek

a közszolgáltatási szerzõdést a rezsicsökkentésrõl rendel-
kezõ törvényi szabályozás ismeretében kötötték, a DRV
Zrt. erre való hivatkozással elõterjesztett támogatási igé-
nye nem fogadható el az önkormányzat számára. 

� A  Képviselõ-testület a Somogy Megyei Kormány-
hivatal felhívására, a 2017-2018-as tanévre vonatkozóan,
az iskolai felvételi körzethatárok kialakítása tárgyában
nyilatkozott, hogy a település jegyzõjének nyilvántartásá-
ban szereplõ, a településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkezõ hátrányos helyzetû, általá-
nos iskolába járó gyermekek létszáma: 0 fõ. A képviselõ-
testület a 2016-2017-es tanévre megállapított körzethatá-
rokban változást nem tartott szükségesnek, a településen
élõ gyermekek számára a balatonföldvári Széchényi Imre
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola kijelölését
javasolta.

� A  Képviselõtestület felhatalmazza Vizvári Attila
polgármestert, hogy a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytér-
ségi Konzorcium Balatonföldvár és környéke hulladék-
gazdálkodási kistérségének ülésén az önkormányzat kép-
viseletében eljárjon, és a Konzorciumi Tagi Tanácsba a
térségi képviselõ megválasztása ügyében döntését a képvi-
selõtestület nevében meghozza, a térségi képviselõ vissza-
vonásig, legfeljebb 2017. december 31. napjáig szóló meg-
bízólevelét aláírja.

� A  Képviselõ-testület  az Ügyrendi Bizottság ja-
vaslatát figyelembe véve a Zenebarátok Köre Egyesület
részére 100.000,- Ft támogatást állapított  meg a
2016.évi költségvetés tartaléka terhére.  Zsirai László tá-
mogatás iránti kérelmét a következõ évre halasztotta és a
Magyar Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete
részére támogatást nem állapít meg.

A képviselõ-testület 2016.december 12-én megtartott
ülésén az alábbi döntéseket hozta:

� A Képviselõ-testület az ASP szerzõdést utólagosan
jóváhagyta  és tájékoztatást elfogadta.

� A  Képviselõ-testület a SIÓKOM Hulladékgazdál-
kodási Közszolgáltató Nkft-vel 2016. december 31. napjá-
ig hatályban lévõ hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerzõdés  2017. december 31. napjáig terjedõ meghos-
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
A képviselõ-testület 2016. november, december és 2017. január  hónapban hozott határozatairól

tájékoztatás
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szabbítását, az elõterjesztés mellékletét képezõ szerzõdés-
tervezet szerint jóváhagyta. A képviselõ-testület egyidejû-
leg nyilatkozott, hogy a SIÓKOM Nkft. 2016. április 1. és
a SIÓKOM Nkft. 100 %-ban Siófok Város Önkormány-
zata tulajdonába kerülése közötti idõszakban felmerülõ
veszteségének pótlásában, továbbá a közszolgáltatási szer-
zõdés meghosszabbításának idõtartama alatt, az esetleges
mûködési hiány tekintetében, a közszolgáltatás finanszí-
rozásában nem kíván részt venni.

� Képviselõ-testülete a 163/2016.(XI.08.) Kt.hatá-
rozatát visszavonta (Zrínyi M.utca csapadékvíz elvezeté-
sére, kivitelezési munkálatokkal kapcsolatos döntést.)

A képviselõ-testület 2017.január 31 -én megtartott
ülésén az alábbi döntéseket hozta:

� A  Képviselõ-testület a Parti villasor  tervezésével
kapcsolatos  tervezõi  tájékoztatást  és a benyújtott terve-
zetek közül  az �A� változatot  (csõvezeték nélküli) elfo-
gadta és azt javasolta kidolgozásra.

� A Képviselõ-testület  a Juhász Gy.utca csapadék-
víz-elvezetési problémákkal kapcsolatos megkeresés  is-
mertetése napirenddel kapcsolatban  Jáki András tervezõ
tájékoztatását elfogadta, további intézkedést  nem tart
szükségesnek.

� A  Képviselõ-testület az önkormányzat 2017.évi
költségvetését I.fordulóban megtárgyalta és tovább tárgya-
lásra alkalmasnak tartotta.

� A Képviselõ-testület Vizvári Attila polgármester
illetményét és költségtérítését  2017.január 1 �tõl az Mötv.
71. § (4) �(6) bekezdés szerinti meghatározással tudomá-
sul veszi, és az ott meghatározott kulcs alapján illetményét
398.900,- Ft-ban, költségtérítését 59.835,- Ft-ban állapí-
totta meg.

� A Képviselõ-testülee Vizvári Attila polgármester
2016. évi szabadságának igénybevételérõl szóló tájékozta-
tót elfogadta, 2017. évi szabadságának ütemezését a mel-
léklet szerint jóváhagyta, részére a szabadságot az ütem-
terv szerint kiadja.

A Képviselõ-testület megtárgyalta �A Dél-Balato-
ni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Tár-
sulás Társulási Megállapodásának módosítása� címû
elõterjesztést  és     az   alábbi   határozatot     hozta: A
képviselõtestület tudomásul veszi a Dél-Balatoni Regioná-

lis Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Kelet-
Balaton és környéke hulladékgazdálkodási kistérségének
döntését, miszerint a társulásban társulási tanácstagként
a kistérséget 2016. december elsejétõl kezdõdõen Viplak
Tibor László Enying város polgármestere képviseli, to-
vábbá a személyi változásra tekintettel hozzájárul és elfo-
gadja a Társulási Megállapodás 1. számú mellékletének
módosítását oly módon, hogy a Társulási Megállapodás
1. számú mellékletében a Társulási Tanács névsorából
Forró Zsolt Balatonfõkajár község polgármestere törlésre,
Viplak Tibor László Enying város polgármestere pedig
feltüntetésre kerül.  A képviselõ-testület felkérte a polgár-
mestert a döntésnek a DBRHÖT Társulási Tanácsa ré-
szére történõ megküldésére, egyidejûleg felhatalmazza a
polgármestert a módosított Társulási Megállapodás alá-
írására.

� A Képviselõ-testület a 2017.évi munkatervét jóvá-
hagyja.

A képviselõ-testület a 2017.január 31-i képviselõ-
testületi ülésén az alábbi döntést hozta:

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

1/2017.(II.06.)  önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatá-
rozásáról szóló 2/2006. (II.10.) önkormányzati ren-

delet módosításáról.

Kissné Bolha Andrea  fõtanácsos

Szántód refferens

Az önkormányzat új ablakai
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Tisztelt Szántódi Hírlevél olvasók!

Tájékoztatnám Önöket a 2016-os év önkormányzati
munkájáról, az elvégzett felújításokról, beruházások-
ról és a 2017-ben tervezett beruházásokról, felújítá-
sokról. 
A Képviselõ-testület az elmúlt évben 17 alkalommal
ülésesett.
A testületi ülések teljes anyaga folyamatosan minden-
ki számára elérhetõ a Szántódi Hírlevélben, a könyv-
tárban, valamint a honlapunkon.
A korábbihoz hasonló megfontolt gazdálkodásnak
köszönhetõen a tavalyi jelentõs értékû beruházásokat,
felújításokat a mûködési bevételbõl finanszíroztuk. 
A tervezettnek megfelelõen pénzmaradvánnyal zár-
tuk az esztendõt. 
Áttérnék az elvégzett munkák ismertetésére:

- Térburkolattal felújításra került a Jókai utca
északi oldalán a járda. A járdaépítéssel együtt
felújítottuk a csapadékelvezetõ rendszert, a
használhatatlan hidakat újakkal pótoltuk. 

- Új aszfalt burkolatot kapott a Telep, az Õsz, a
Nád,  a Csobánc, a Rév valamint a Kossuth ut-
ca déli szakasza. 

- Elkészültek a gyalogátkelõhelyek a Móricz Zs.
utca és Hajnal utca valamint a Móricz Zs. ut-
ca és Hattyú utca keresztezõdésében.

- Térburkolatú járdát építettünk a Rigó utcai
strand bejáratához. 

- A Juhász Gyula utcai strandon a Balatoni Víz-
ügyi Igazgatóság hozzájárulása alapján a lídós
részt a tavasz folyamán 80 m3 balatoni szürke
homokkal bõvítettük. A lídós résznek köszön-
hetõen megoldódott az uszadék összegyûjtése,
melyet dolgozóink minden reggel elvégeztek. 

- 24 m hosszú bejáróstéget készítettünk az
Endrõdi Sándor utca végén.

- A Hajnal utca végén kotrásra került az öböl
160 m3 iszap került elszállításra.  

- Esõs idõszakban régi probléma volt a Határ-
dûlõben található önkormányzati komposztá-
ló telep valamint az ott található pincék meg-
közelítése. Az út egy szakasza Kõröshegy köz-
ség területén húzódik, sikerült Kõröshegy
községgel megállapodást kötni az útszakasz
közös felújítására, ami az õsszel elkészült. 

- Befejezõdött a Szántód pusztai temetõ felújí-
tása. A kerítést és a kapukat újra cseréltük va-
lamint térburkolatú járdát építettünk.  Az el-
hanyagolt sírókat kitisztítottuk, az elkorhadt
fejfákat pótoltuk. A kiszáradt fák helyett 23
db hársfát ültetünk. A nagyméretû kõkereszt
sajnos nagyon rossz a szakemberek szerint fel-
újíthatatlan állapotban volt. Helyette egy új
gránit keresztet készítettünk, melyet Böjte
Csaba áldott meg. 

Úgy gondolom a puszta néhai szorgos lakói
megérdemeltek egy méltó rendezett nyughe-
lyet.

- A korábbi években sajnos sok rendezvényün-
ket elmosta az esõ, ezért vásároltunk egy 280
m2-es rendezvénysátrat. A sátorban össze-
csukható asztalokat és padokat is beszerez-
tünk. 

- Az elkorhadt fakorlát helyett fémkorlátot ké-
szítettünk a Platánsor és az Õsz utca között. 

- A Közösségi Házunk déli homlokzatának má-
zolása, a kisterem festése, a régi több mint 50
éves földszinti ablakok cseréje, valamint a
nagytermi parketta lakkozása elkészült. Ezek-
re a fejújításokra 560 ezer Ft  támogatást sike-
rült elnyerni.

- Erõsítõket és hangfalakat, valamint új széke-
ket vásároltunk ide a nagyterembe. 

- Új szekrényeket készítettünk a kisterembe,
valamint a könyvtárba. 

- Kemencét és rakott tûzhelyet építettünk az
udvari terasz alá.

- Padokat helyeztünk el a Szántódi u. mellé. 
- Új Betlehemet készítettünk, a karácsonyi dísz-

kivilágítás 3 új elemmel bõvült. 
- A tavalyi évi terveink között szerepelt az

Aranyhíd utca aszfaltozása, a járda valamint
csapadékelvezetõ rendszer építése. Az Arany-
híd utca körülbelül 75 %-ban az Önkormány-
zat, a többi útrész a nyaralótulajdonosok tulaj-
donában van. Az építési engedély beszerzésé-
hez valamennyi tulajdonos beleegyezõ nyilat-
kozata szükséges. Sajnos 4 tulajdonos nem tá-
mogatta a beruházást ezért az elmaradt. 

- Vásároltunk egy nagy teljesítményû fûnyíró
traktort, mely hó tolásra is alkalmas.

- Sikeresen pályáztunk 29 m3 szociális tûzifa vá-
sárlására, melyet a rászorulóknak karácsony
elõtt kiszállítottunk. 

- A 65 év feletti lakosaink karácsonyi támogatá-
sát az általános és középiskolások tanévkezdé-
si támogatását megemeltük. A tavalyi évtõl az
óvodások évkezdését is támogattuk. 

- A tavalyi év végén lehetõségünk nyílt a közvi-
lágítási áram szabad piacról történõ beszerzé-
sére. Árajánlatokat kértünk a legkedvezõbb
ajánlatot az E-ON adta. Az eddigi 29,7 Ft/kwh
helyett 12,45 Ft/kwh áron tudjuk az áramot
vásárolni. Ezzel kb. 5 millió Ft-ot takarítunk
meg évente a jövõben.

- A közterület-karbantartó csoport 6 fõ köz-
munkással egészült ki.

- Megfelelõen felkészültünk az idegenforgalmi
szezonra, vendégeinket egy szépen virágosí-
tott és gondozott település fogadta. 

- A Gamesz dolgozói folyamatosan rendben
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tartották a közterületeinket, lelkiismeretes
munkát végeztek az egész év folyamán. 

- A Rigó utcai strandon található illemhely ta-
karításával, valamint a strand felügyeletével
egy közmunkás hölgyet bíztunk meg. 

- Önkormányzatunk 2016. május 15-tõl szep-
tember 30-ig egy rendészt alkalmazott. Fel-
adata a közterületek folyamatos felügyelete,
különös tekintettel a hulladék közterületre
történõ helyezése volt. 

- Önkormányzatunk megalkotta a Közösségi
Együttélés Alapvetõ Szabályairól szóló rende-
letét, a jövõben lehetõség nyílik a rendeletet
megszegõk bírságolására. 

- Kiadtuk a  �Szántód a mûvészetekben� címû
könyvet. 

- A kulturális rendezvényeink a korábbiakhoz
hasonlóan megrendezésre kerültek.

- Rendeztünk forralt bor fõzõversenyt,  farsan-
gi bált, húsvéti foglalkozást a gyerekeknek,
könyvbemutatókat, majálist, gyereknapot,
egészségmegõrzõ elõadásokat, aerobic okta-
tást.  Kirándulást szervezetünk Kalocsára.
Megszerveztük  a véradást a helyi vöröske-
reszt vezetõjével. 

- Peres ügye Önkormányzatunknak nincs.

Tisztelt Olvasóink!

Szántód Község 2017. évi tervezett költségvetését  a
terjedelme miatt részletesen nem ismertetem, bárki
számára megtekinthetõ a hivatalunkban. Annyit
azonban elmondhatok Önöknek, hogy a tervezet az
elõzõ évi tényadatokon alapul figyelembe véve a fi-
nanszírozási rendszer változásait. Úgy gondolom a
pénzügyi lehetõségeinket maximálisan figyelembeve-
võ, a tartalékokat nem felélõ, megfontolt gazdálko-
dást mutató költségvetést állítottunk össze. Szántód
anyagi helyzete stabil. 

A 2017. évre tervezett beruházásokról és felújítások-
ról szeretném tájékoztatni Önöket. 
-  Tavaly elkezdõdött a Jókai utca déli oldalán térbur-
kolattal a járda felújítása. A tavasszal a munka folyta-
tódik. A csapadékvíz elevezetõ árok tisztításra kerül,
a hidakat újakra cseréljük. A járda felújítására sikere-
sen pályáztunk, sikerült 10 millió Ft-os támogatást
nyerni, ami a felújítás költségének csaknem a felét je-
lenti.
- A Parti villasor, Hajnal utca és Tihany utca közötti
szakaszának aszfaltozása. 
- A Hajnal és Szigony utcák aszfaltozása a Parti villa-
sor  és a Balaton között. 
- A Csemetekerti sportpálya és környékének felújítá-
sa. 
- Az Erdészettéri két kút környékének parkosítása. 

- Árnyékoló napvitorla beszerzése a Juhász Gy. utcai
és a Rigó utcai strandra. 
- Hulladékprés beszerzése. Tavaly kísérletképpen bé-
reltünk egy prést, a költségeket az egynegyedére tud-
tuk csökkenteni. 
- Bejáróstég építése a Kisfaludy utcában.
- A folyosó burkolása a Közösségi Ház emeletén. 
- Közel jövõben a Nemzeti Turisztikai Ügynökségnél
lehetõség nyílik strand fejlesztésekre  pályázni. 
A pályázat kiírása után döntünk a részvételrõl.

- Locsoló tartálykocsi beszerzése. A régi sajnos el-
használódott a tartálya korrodált, ezért gyakran kilyu-
kad, mûszaki vizsgája lejárt, indokolt egy új tartályko-
csi beszerzése. 
- A Zrínyi és a Gyulai utcák keresztezõdésében vala-
mint a Fûrész utcában  a csapadékvíz elvezetés meg-
oldása. 
- A kulturális rendezvényeink a tavalyihoz hasonlóan
megrendezésre kerülnek, az aktuális rendezvényekrõl
folyamatosan tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot.
- A könyvtár a megszokott idõben várja a látogatókat.
- Idén 20. éves Szántód április 22-én egy ünnepség ke-
retében és a Szántódi Hírlevél színes ünnepi számával
emlékezünk az elmúlt 20 esztendõre. 
- A  tavasz folyamán  kirándulást szervezünk  az úti
céllal kapcsolatban várom javaslataikat.

Tájékoztatni szeretném Önöket arról, hogy  2017. ja-
nuár 01-tõl a lakossági háztartási hulladékot az eddigi
AVE ZÖLDFOK helyett a SIÓKOM szállítja. A köz-
ség területén hasonlóan a környékbeli településekhez
a szolgáltató áttért a házhoz menõ szelektív hulladék-
gyûjtésre. Minden állandó lakos megkapta a megfele-
lõ zsákokat a tájékoztató levéllel együtt. 
A nyaralótulajdonosok, a  tavasz folyamán kapják
meg a zsákokat. Ezzel párhuzamosan a szelektív gyûj-
tõszigetek elszállításra kerülnek. 
Kérem, használják a zsákokat és a szállítás napján,
amely minden hónap elsõ keddje lesz, helyezzék ki az
ingatlanjuk elé. 
Szántód-pusztával kapcsolatban úgy tájékoztattak,
hogy a  Balatoni fejlesztési keretbõl 1 � 1,5 milliárd
Ft-ot elkülönítettek a Puszta felújítására. Az idei évi
tervezés és az engedélyek beszerzése után kezdõdhet
a felújítás, amely  a  tervek szerint 2019. nyarára ké-
szül el. 
A régóta ígért Balatoni Bringaút részeként elsõ ütem-
ben elkészül a Zamárdi � Szántód határa valamint a
Gyulai Jenõ utca közötti szakasz állami beruházás-
ban. 
Hasonlóan a pusztához az idei tervezést és engedélye-
zést követõen a kivitelezés jövõre történne. 
Röviden ezekrõl szerettem volna tájékoztatni a Tisz-
telt olvasóinkat.  

Vizvári Attila
polgármester



FORRALTBOR-FÕZÕ és BORKORCSOLYA
VERSENY

Február 11-én a közösségi ház udvarán negyedik alka-
lommal rendeztük meg a forralt borok, valamint a
borkorcsolyák versenyét. Nevezni lehetett külön a
borokkal és külön a süteményekkel. Háromtagú zsûri
bírálta és választotta ki a legjobbakat a 11 borfõzõ
csapatból és a 13 borkorcsolyával jelentkezõ csapat-

ból. Külön teremben és kizárólag a csapatok számai
és ízei szerint értékeltek. Köszönjük Csonka
Andrásnak (Ádám Pince, Szántódpuszta), Kiss
Balázsnak (mesterszakács, Bpest) és Szabó
Kristófnak (Szántód), hogy felvállalták az elbírálás
nem könnyû munkáját, és határozottságukat, amellyel
meghozták döntésüket a helyezésekkel kapcsolatban.
De köszönjük a sok finomságot is, amelyeket a
következõ csapatok ill. azoknak tagjai készítettek:
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FORRALTBORFÕZÕK:

1. CSAPAT: FORRALT BOSZIK - CSILIS CSOKIS
2. CSAPAT: HOLLÓSI DEZSÕ - SOMOSI OTELLO 
3. CSAPAT: NYUGDÍJAS KLUB - SIMA FEHÉR, VÖRÖS CSILIS BURGUNDI, 

JAGA TEA és ALKOHOLMENTES FORRALTBOR ÍZÛ TEA
4. CSAPAT: KÁRPÁTI CSALÁD - FEHÉR ÉS VÖRÖS
5. CSAPAT I. helyezés: KURDI CSALÁD - SIMA FORRALTBOR 
6. CSAPAT II. helyezés: SZÁNTÓDI SZIRÉNEK - TITKOS FORRALTBOR, 

AMÚGY MÉZES
7. CSAPAT: NÉNI GABI - MÉHECSKE FORRALT BOR
8. CSAPAT III. helyezés: A SZIGLIGETIEK - ROSÉ CUVÉE
9. CSAPAT: SZÁNTÓD ÖNKORMÁNYZAT, NÉMETH HENRIETTA képviselte: 

VÖRÖS FORRALT
10. CSAPAT KÜLÖNDÍJ: SOMOSI KUTYAÜTÕK - 1001 ÉJSZAKA, KELETI 

MÉZBOR
11. CSIPET CSAPAT - FEHÉR KÕRÖSHEGYI OLASZRIZLING

BORKORCSOLYÁVAL JELENTKEZÕK:

1. CSAPAT: KARSAI ILONA - HÁZI NYÚJTOTT RÉTES 3 féle ízesítéssel
2. CSAPAT: TAKÁCS OSZKÁRNÉ MARIKA - RESZELT ALMÁS, NÉGER KOCKA
3.CSAPAT: FORRALT BOSZIK - FORRALTBOROS MUFFIN, LILAHAGYMÁS BACONOS

4. CSAPAT III. helyezés: HOLLÓSI DEZSÕ - LILAHAGYMÁS PARASZTOS 
5. CSAPAT KÜLÖNDÍJ: NYUGDÍJAS KLUB - SAJTOS RÚD, SAJTOS POGI, HÁJAS KRÁFLI
6. CSAPAT: KÁRPÁTI CSALÁD - SZEZÁMMAGOS POGI, KÓKUSZOS TEKERCS
7. CSAPAT II. helyezés: KURDI CSALÁD - KÁPOSZTÁS TALLÉR , KOLBÁSSZAL 

TÖLTÖTT KIFLI
8. CSAPAT: SZÁNTÓDI SZIRÉNEK - KEMENCÉBEN SÜLT TÖPÖRTÛS POGÁCSA, 

KÁPOSZTÁS ÉS TÖKMAGOS POGI
9. CSAPAT KÜLÖNDÍJ: NÉNI GABI - SAJTOS POGI, CSIGA-BIGA FALAT
10. CSIPET-CSAPAT (Zamárdi, Siófok) - FAHÉJAS ALMÁS PITE, SONKÁS KIFLI
11. CSAPAT  I. helyezés: NÉMETH HENRIETTA - KALIFORNIAI PAPRIKÁS POGI
12. CSAPAT: SOMOSI KUTYAÜTÕK -VISZKIS CITRUSOS TIRAMISU
13. CSAPAT: SIMON LÁSZLÓ (Kõröshegy) - ALMÁS SÜTI



Versenyen kívül finom süteményeket még Kissné Bol-
ha Andrea (Balatonföldvár) is hozott. Horváth Zsolt

a Somosi Konyha részérõl pedig két hatalmas tálca sü-
teménnyel járult hozzá a rendezvény sikeréhez. Kö-
szönjük!  
A szántódi önkormányzat zsíros kenyérrel és kemen-
cében sült kolbásszal, hurkával kínálta a résztvevõket
és -a hideg ellenére is szép számmal megjelent- érdek-
lõdõket. Vidám hangulatban baráti beszélgetésekre,
kóstolásokra, receptcserékre került sor, az estefele
meggyújtott tábortûz mellett pedig meg is lehetett
melegedni.

A VIII. Fonyódi Kolbászfesztiválon,  III. helyezést
ért el a szántódi csapat. Gratulálunk!

A.G. Réka
mûvelõdésszervezõ
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PROGRAMELÕZETES 2017.

Február 11. szombat 14.00 óra
FORRALTBOR-FÕZÕ és 
�BORKORCSOLYA�  VERSENY

Február 17. péntek 16.00 óra
KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT FALUGYÛ-
LÉS

Február 26. vasárnap
10.00 órától: farsangi álarckészítés és fánkevõ verseny 
11.00 órától: FARSANGI FARSANGOLÓ 

- a Réparetekmogyoróval
Belépõ: 1 tányér fánk vagy csöröge, a gyerkõcök örömére!

Március 15. szerda d.e.
MEGEMLÉKEZÉS NEMZETI ÜNNEPÜNKRÕL és
KOSZORÚZÁS A KOSSUTH PARKBAN

Március 28. kedd 16.00 � 18.30 óra
VÉRADÁS

Április 3. hétfõ 15.00 � 17.00 óra
NEMZETKÖZI GYERMEKKÖNYVNAP a KÖNYVTÁRBAN
A gyermekkönyvek, a gyermekirodalom, az együtt olvasás
délutánja!
Andersen és Csukás István mesefigurák színezése.
Megtekinthetõ 2017-es plakát és üzenet.
Április 10. hétfõ
MEGEMLÉKEZÉS A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJÁ-
RÓL a KÖNYVTÁRBAN 

Április 14., péntek
10.00 órától TAVASZI ZSIBONGÁS  JÁTÉKKAL, ÉNEK-
KEL
11.00 órától TOJÁSKERESÉS AZ UDVARON
Koncsag Adriennel és Látrányiné Kiss Gabriellával

Április 22. szombat
SZÁNTÓD 20 ÉVE ÖNÁLLÓ TELEPÜLÉS  

Április 30. vasárnap d.u.
TAVASZÜNNEP - MAJÁLIS

Május 11. csütörtök
A KISTÉRSÉGI ZENEISKOLA 
SZÁNTÓDI NÖVENDÉKEINEK HANGVERSENYE
- PÁLÓCZI - 257.

Május 27. szombat 16.30 óra
GYERMEKNAP alkalmából zenés mûsor a
RépaRetekMogyoróval
Keressék és figyeljék szórólapjainkat, hirdetõtábláinkat,
weboldalunkat valamint a képújságot!
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Információ: Pálóczi H. Ádám Közösségi Ház
8622 Szántód, Iskola u. 9.
Tel.: 84/ 345-384,  30/ 265-49-81
E-mail: info@szantod.hu      www.szantod.hu

A. G. Réka mûvelõdésszervezõ

Idén tavasszal
- 2017. április 22-én -

ünnepeljük Szántód önálló
településsé válásának

20. évfordulóját,

melynek alkalmából a Pálóczi
H. Ádám Közösségi Ház

irodalmi és képzõmûvészeti
pályázatot hirdet.

Ha Önt is, Téged is megihletett Szántód,

április  7-ig lehet nevezni!

A téma: 
SZERETEM SZÁNTÓDOT!
vagy AMIÉRT SZERETEM

SZÁNTÓDOT!

Várjuk a témával kapcsolatos 
írásaikat (úgy prózát, mint verset),
alkotásaikat, rajzaikat, különleges

fotóikat. 
(2 db rajzzal és max 5 db fotóval lehet

nevezni)

információ:
Pálóczi Horváth Ádám Közösségi Ház, 

8622 Szántód, Iskola u. 9. 
Tel.: 84/ 345-384   Mobil: 30/265-49-81

E-mail: info@szantod.hu
www.szantod.hu

Fb: Pálóczi Horváth Ádám Közház

FELHÍVÁS



A KÖNYVTÁR HÍREI

2017 - új év - új kifejezés - az idei elsõ a könyvtárnak
szóló hivatalos levelemet így címezték: Könyvtári, In-
formációs és Közösségi Hely. Ez az elnevezés utal az
intézmény funkcióira.
Az elsõ hónap az eszközleltározás és a statisztika elké-
szítésének az ideje. Könyvtári eszközeink leltározását
decemberben a balatonföldvári kollégák végezték el, ja-
nuárban pedig a megyei kollégák ellenõrizték le az álta-
luk a könyvtárunk számára beszerzett eszközök meglét-
ét.
Minden évben számon tartjuk, mennyi volt a tárgyév so-
rán az összes beiratkozott olvasónk, közülük hány sze-
mély volt az újonnan beiratkozó olvasó. Figyelemmel kö-
vetjük, hogyan oszlik meg életkor szerint az olvasóink
létszáma. Már évek óta a közép-és az idõskorúak aránya
nagyobb. Ennek a helyzetnek a feljavítására szeretném
biztatni az óvodás-és iskoláskorú gyermekeket. Kérem a
kedves szülõket, õk is szorgalmazzák gyermekeik
könyvtárba történõ beíratását, saját beiratkozásukat és
járjanak kedves gyermekeikkel együtt rendszeresen
könyvtárba.
Az idei évi statisztika arra is részletesebben rákérdezett,
hogy az intézmény fenntartója miben ad a könyvtár
számára támogatást. Kiemelendõ, hogy önkormány-
zatunk az itt felsorolt valamennyi szempontnak a ko-
rábbiakban is mindig eleget tett, jelenleg is eleget
tesz. Köszönet érte.

***
2016. december 19-én érkezett meg könyvtárunkba - a
megyei keretbõl vásárolt - a tavalyi év legutolsó könyv-
szállítmánya, amelybõl az érdeklõdõ olvasók már az el-
sõ idei könyvtári napon - január 2-án - nyomban kölcsö-
nözhettek is.

***
2017 - ez az év igen gazdag neves évfordulókban:

- 1847. január 16.
170 éve született Mikszáth Kálmán.

- 1887. február 13. - 130 éve született Csáth Géza.
- 1817. március 2. - 200 éve született Arany János.
- 1907. május 17. - 110 éve született Dsida Jenõ.
- 1827. május 7. - 190 éve született Vajda János.
- 1887.június 25.

130 éve született Karinthy Frigyes.
- 1817. szeptember 28.

200 éve született Tompa Mihály.

Minden kedves érdeklõdõt sok szeretettel hívunk és vá-
runk a Vl. SZKÍT /júliusi/ könyvtári rendezvényünkre,
amelyen Dr. Lenkey István ny. könyvtáros �A 200 éve
született Arany János és a 200 éve született Tompa Mihály
barátságának útja� címmel elõadást fog tartani.

***
A balatonföldvári Gróf Széchényi Imre Általános Isko-
la és Alapfokú Mûvészeti Iskola az elõzõ évekhez ha-
sonlóan januárban mesemondóversenyt rendezett. A
mesék kiválasztását az határozta meg, hogy az idei évi

mesemondók lovakról szóló mesékkel nevezhettek be a
versenyre. A szántódi kisdiákok közül ezen a ren-
dezvényen Németh Mara harmadik osztályos tanuló
vett részt, aki második helyezést ért el. Ehhez a szép

eredményhez Marának szívbõl gratulálunk és további
szép sikereket kívánunk.
A megfelelõ témájú mese keresésében én is segítettem,
de Mara versenyre való felkészítése - amit ezúton is na-
gyon szépen megköszönünk - Tóth Ildikó tanító néni
érdeme.

2017. február 9. oldal Szántódi Hírlevél
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1997    --    2017

Zamárdi-Szántód ~ 20 év óta ~ Szántód

Vizvári Attila polgármester úr egy decemberi megbeszé-
lésünk során tett elõször említést arról, hogy
községünk önállóságának 20. évfordulója alka-
lmából a képviselõ-testülettel egyetértve egy ünnepi ki-
adványt szeretnének megjelentetni.
Egyúttal megkérte Albert-Gálffy Rékát, a fényképek válo-
gatására és megbízott engem a kiadvány írásos anyagá-
nak a gyûjtésével. Felkértük Morvayné Török Csillát és
Morvay Zsoltot is a községünk fejlõdését, nagyobb ren-
dezvényeit legjobban igazoló fotók kikeresésére.
Felvettem a kapcsolatot az egyes szervezetek és egye-
sületek vezetõivel. December és január folyamán elsõ-
sorban az írott dokumentumokra alapozva, kronológiai
sorrendben gépelve kezdtem meg a leendõ kiadvány
szöveges részének összeállítását.
Megszólítottam több olyan személyt, akik az önállóvá vá-
lás kezdetét megélték, akik a Zamárditól való leválásért
együtt küzdöttek. Tõlük vártam a visszaemlékezéseiket,
archív dokumentumaikat, az akkori fényképfelvételeiket.
Megköszönöm szíves segítségét Bernáthné Mágori Pi-
roskának, aki helytörténeti gyûjteményünk számára
ajándékozta archív dokumentumgyûjteményét. Az eddi-
giekben nyújtott segítségéért köszönetemet fejezem ki
Bognár Gyulának, Bor Ferencnek, Galó Tibornak, Ger-
gely Árpádnak, dr. Karabinszky Gyulának, Kárpáti Jó-
zsefnek, Karsai Ilonának, Kovács Bélánénak, Kovács
Sándornak, Máró Lászlónénak, id. Pohner Jánosnénak
és ifj. Vári Ferencnének, akik írásaikkal, fényképeikkel és
visszaemlékezéseikkel hozzájárultak a jubileumi kiadvá-
nyunkhoz szükséges adatgyûjtésem mind teljesebbé té-
teléhez.

FELHÍVÁS

Még most is tisztelettel várom mindazon személyek je-
lentkezését, segítségét, akik ennek a kiadványnak az
egyre pontosabbá való tételéhez értékes hozzászólások-
kal, feljegyzésekkel, saját fényképfelvételeikkel, jelentõs
adalékokkal és kiegészítésekkel szolgálhatnak.
Az összeállítás elõkészítésével legkésõbb március elejé-
re el kell készülnünk ahhoz, hogy azt az évfordulóhoz -
2017. április 15. - kapcsolódva a lakosság és a kedves
érdeklõdõk kezébe adhassuk.

***

Sajnos ez az extrém hideg a járólapok - mivel köztük va-
lószínû nem volt kellõ diletáció hagyva - fel- és eltörésé-
vel kárt okozott a közösségi ház emeletén lévõ elõteré-
ben. A váratlanul keletkezett gond miatt ki kellett üresíte-
ni a Tüskés emléksarkot.
Annak az anyagát bedobozoltuk, elzártuk, az üveg vá-
laszfalait eltávolítottuk.
Az emléksarkot lefényképeztük, hogy majd annak alap-
ján az új járólapok lerakása után az eredeti állapotot re-

konstruálni tudjuk.
Kérjük az idelátogatók szíves megértését, mert a fent
említett ok miatt állandó kiállításunk sajnos bizonytalan
ideig nem tekinthetõ meg.
Megértésüket köszönjük.

***

A február végi hidegben - március és április szeszélyes
idõjárású napjaiban is - amíg az igazi tavasz megérkezé-
sére várunk, olvassunk a kellemesen meleg szobánk-
ban!
Tervezzünk magunknak �Vakrandi egy jó könyvvel�
esteket! Ez a program március és április folyamán fog
tartani.
Ezt úgy lehet megvalósítani, hogy a könyvtárból a már
elkészített, becsomagolt könyvekbõl is - anélkül, hogy
tudnák, mit rejt a csomag - kölcsönözni tetszenek. Ter-
mészetesen a gyermekeknek és a felnõtteknek szánt kö-
tetek csomagolása eltérõ lesz.
Reméljük azt, hogy az otthoni kicsomagolás után a vá-
lasztott kötet önöknek meglepetést okoz, és szívesen
megismerik annak tartalmát is.

Maurer Teodóra könyvtáros

.
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Maurer Teodóra

A fehércsõrû búvár

Ritkaságként egyedül érkezett,
északról egész a Balatonig tévedett.
A fehéres-sárgás csõrû búvárt
a földvári mólónál filmezték már.
A madárszakértõk is megcsodálták
fekete szín-fehér pettyes tollruháját.
Ez a legnagyobb testû búvármadár
Földvár és Szántód között úszott immár.
Vajon búvármadárbarátai javasolták neki,
hogy a magyar tenger is még elég merülésre õneki,
vagy e rendkívül ritka, fiatal, tapasztalatlan példányt
csupán az északi szél sodrása hozhatta hozzánk?

Szántód, 2016. december 3



Bakos Ferenc mátészalkai parasztorvos verse
az 50-es évekbõl:

A népi gyógyászoknak kívülrõl meg kellett tanulni. 

Világéletemben segítni volt vágyam,
Beteget nem látni sem ülve, sem ágyban,
Nem jó a szegénység s mégis annyi kába,
Kevés garasát is vivé patikába.
Bojtorján, útifû, cirok, csalán, forgó.
Olyikra ha nem is, más betegségre jó.
Mennyi nyavalyája akad az embernek,
Gyógyszert az orvosok arra ritkán lelnek.
Elviszik párnádat, földed, marhád, házad,
S ha szemére veted, bizony még õ lázad.
Azt mondja: nem isten, mit sem tud már tenni,
Ezt persze csak akkor, ha nincsen már mit venni.
Bármily koldus legyél, kiszívja a véred,
Nyögsz még egy darabig, hullaház a véged.
Bocskoros gulyások, juhászok, vén nénik,
Ezer baj gyógyszerét tarisznyával mérik.

1. Epéd hogyha beteg, egyél bõven retket,
Sót ám ne tégy rája, attól kínok lesznek.
Szálkán kórház is van, kérj ott epekövet,
Reszelj retket és azt e reszelékbe lökjed.
Meglátod, azt reggel, sohasem találod,
Föloldó hatását szájtátva csodálod.

2. Ugyan e baj ellen ott van a bojtorján, 
Theaként iszogasd, pisiled momentán.

3. Vészes vérszegénység, idegbaj forrása,
Tízezer közül sincs kettõ gyógyulása.
Rendelnek sok arzént, ferrumot és másat,
Csak csalángyökér az, amit ki nem ásnak.
Theaként használják, piros borban fõzve,
Négy ujjod közt mit fogsz egy literre töve.
Ha ágyban feküdtél, bizton felkelsz tõle,
Öt-hat hétig használd, megmondom elõre.

4. Ó, hányan szenvednek savtúltengésben,
Küszködnek, vinnyognak, mint kutya a présben.
Gumicsövet nyelnek, kapnak pezsgõt bõven,
A krumpli gyógyítja, sülve a sütõben.
Használd szivacs gyanánt, beled tiszta tõle,
�Krumplipüre� nem jó, vízben van az fõzve.
Amit magyarázok, jól eszedbe vegyed,
Mert a savtól sebes a gyomrod és a beled.
Gyomrodat felmarja, fekély lesz a neve,
Nem emészthet attól senkinek a bele.
Beleknek bolyhait vakolattal vonja,
Ehetsz bár táplálót, ki lesz veled tolva.
Annyira elgyengülsz, lesüllyed a gyomrod,
Napról napra gyengülsz, koporsó a gondod.

5. Ha sebek martak fel, fekélyes lett gyomrod,
Sültkrumplin olajjal lehet csak gyógyulnod.
Hentes kézre kerülsz, ha elhanyagolod,
Öt-hat sült krumpliból, ha a bélt kinyomod.
Ennyit fogyasztván, a többit olajozd.
Sebed a sült krumpli mentesíti savtól,

Szigetelõ fedõt kap az az olajtól.
Bajod így ápolva, meggyógyul majd sebed,
Ez sivár életben még örömed lehet.

6. Biz az élet sokszor úgy jár, mint a kártya,
Megesik, hogy meghûl olykor a mellhártya.
Kaphatod szárazon, esetleg vizesen,
Szaladsz az orvoshoz, csapolni vitessen.
Cirokseprõ magját kifõzni teának,
Egészséget szerez hamar az magának.
Tetõs evõkanál kerül egy literre,
Kaphatsz cirokmagot pénzért vagy hitelre.
Ne öntsd ki az ágyát, csináld nyakra-fõre,
Egy fõzéssel a mag nincsen még kifõzve.
Vért is kapsz biz ettõl, meg is hízol tõle,
Öt-hat hét alatt már piros arcod bõre.
Idd reggel mint teát, egész nap mint vizet,
Ha ezt mind betartod, élted soká viszed.

7. Betyár ez az élet, sokszor idegre megy,
Ó, mennyi embernek épp a gyomrára megy.
Egyszerû tünete : rebeg gyomra szája,
Hinnéd, hogy egy lepke húzódott alája.
Mindenre dühödt vagy, szemed mint a vadnak,
Szikráznak, ha nézel, gubóid dagadnak.
Félni lehet tõled, bármi szelíd voltál,
Azt is marod mostmár, kinek udvaroltál.
Pokol ez az élet, családodé sem más,
Testvér, az élet cseppet sem pompás.
Szaladsz tudósokhoz, vizsgálgatnak egyre,
Próbareggeliznek, kérdnek tõrõl hegyre.
Egy sem leli bajod, dúlnak a tünetek,
Fizethetsz százasból akár egy türetet.
Bajod egyre mélyül, Kalló felé sietsz,
Már elõbb megírtam, gyomoridegbaj ez.
Fõzess csak puliszkát, szárazon, tengeribõl,
Vondd ki gyakran magad szokott környezetedbõl.
Környezetváltozás csillapítja dühöd,
A puliszka gyógyít, ha este-reggel gyûröd.
Sok az arzén benne, szaporítja véred,
Hízni fogsz hetenként, jó ha magad méred.

8. Életed ha megnyúlt tisztes öreg korban, 
Bár fiatalon is bekerülsz a sorba.
Gyakran szédül fejed, bizonytalan lépted,
Panaszolja ajkad : �oly gyakran szédülök,
Ingadozó léptem, jó, ha székre ülök.�
Sûrû lett a véred, gyönge a folyása,
Egyensúly idegnek nincsen locsolása.
Kenetlen szekérnek nyikorog kerekje,
Száraz az agyad is, így jutsz szédületre,
Öreg ereidben vérkavicsok lesznek,
Itt az orvossága, attól széjjel esnek.
Egyél körtét, aszaltat vagy nyerset,
Biztos egyensúlyod hamar visszanyerted,
Hegyek szelíd alján termett elég �dicske�
Aszalva megkapod, forrázd kicsi vízben.
Vagy vagdald apróra, ha nem lenne fogad,
Ne búsulj öregem, csak szómat megfogadd.
Nem számít, hogy õsz vagy, csak fekszel az ágyon
Vidám ifjon mégy még ezen a nyáron.
Szerencsés lennél ám, ha téli körtéd lenne,
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KÖSZÖNET

Igen sokszor halljuk a televízióban, hogy különösen télen
jobban figyeljenek oda egymásra a szomszédok.
Az Iskola utcában évtizedek óta egész télen édesanyámmal
csak ketten voltunk állandó lakosok. Csak az adott szá-
munkra megnyugvást, hogy közvetlenül a Polgármesteri
Hivatal mellett lakunk, baj esetén mindig volt és most is
van, akihez bizalommal forduljunk. A közösségi házban
zajló élet is más-más idõpontokban idevonzza az embere-
ket, így mégsem vagyunk teljesen egyedül. Vannak látoga-
tóink is, akik aggódnak irántunk, ha kell, segítenek nekünk.
Legnagyobb szerencsénkre az õsz óta a velünk szemben lé-
võ nyaralóban van egy kedves albérlõ, aki miatt ebben az
évben könnyebb volt áttelelnünk. Szeretnénk neki megkö-
szönni, hogy ebben az extrém hideg idõszakban különösen
sokat segített rajtunk. Látja, hogy segítségre szorulunk,
ezért többször bevásárolt számunkra, kukánkat többször is
az utcára ki- és behúzta, házunk mentén a járdánkat a hó-
tól megtisztította. Neki is jó érzés volt, hogy volt kihez for-
dulnia és néha kivel társalognia.
Egészségünkhöz mérten más dolgokban mi is igyekeztünk
neki segíteni.
Hálásan köszönjük a sok odafigyelését, fáradozását, a ránk
fordított idejét. Mindenkinek ilyen becsületes, segítõkész,
jólelkû és hívõ szomszédot kívánok, mint Pécsek József.

Maurer Teodóra
szántódi lakos

�Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezd-
jen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaáll-
nak mellé.�

Böjte Csaba

Az egyik kedvenc idézetem jutott eszembe, amikor elol-
vastam Dóra sorait.
Ugyanis velem is megtörtént!
A lumbágó kifejezést eddig még csak kabaréjelenet formá-
jában ismertem, nem régen pedig a teljes valóságában meg-
ismerhettem.
Ahogy megtudták a szomszédok, õszinte együttérzésük ki-
fejezése után, mindjárt azt kérdezték - mit segíthetek?
És segítettek: Volt, aki a jeges úton elment az orvoshoz a

gyógyszerért, papírokért, hozta a kedvenc levesemet, stb.
Volt, aki  kiporszívózott,  mosogatott, teregetett, figyelt
rám, amikor egyedül voltam itthon, lángost, krémest hozott
stb. 

Hálálkodásomat persze hárították.

Csak annyit még, hogy:

KÖSZÖNÖM, KÖSZÖNÖM, KÖSZÖNÖM!!!

Mné Török Csilla
szántódi lakos

Mert így betegséged a pokolba menne.
Bár mindent õ szedne nem néznek az égre,
Receptet ír a doktor, tégelybõl vagy hármat,
Találgatva szépen, hátha ez használhat.
Ha ez nem használna, van még recept bõven,
Ha meghalt, van paraszt, szed az a jövõben.

9. Nincs szív a mellkasban, más van a böndõben,
Levél végeztével ötlött az eszembe,
Hány szegény embernek fájdalmas élete,
Sosem volt zarándok, nem vágyott Rómába,
Eltorzul a képe, szenved reumában.
Küldik az orvosok Pöstyén, Szoboszlóra,
Bár tarisznyájában nincsen aranyóra.
Aki okos fickó, agyalágya benõ,
Tudja, hogy gyógyszer bármifajta fenyõ...
Kínok ellen adok jó tanácsot,
Faragj a fenyõbõl sok apró forgácsot.
Most járt erre Jézus fenyõfa ünnepén,
Találsz fenyõt bõven udvarok szemetjén.
Fõzd azt levelestõl, szikánccsal keverve,
Fürödj a levében, bajod le van verve.
Fõzetét ki ne öntsd, adj hozzá forgácsot,
Új fõzetet bõvítsd, eljárod a Dájcsot.

Ám tíz percen túl már vízzel mosd arcod,
Oly erõs, e fõzet szüli ájulásod.
Ha fán mankón jártál, eldobod azt tõle,
Ne félj, nincs reumád, szabadultál tõle,

10. Új szer jut eszembe, gyulladás a neve.
Nyelés kínos tõle, mandulád van tele,
Fulladás környékez, hangod csak suttogás,
Forró bugát forrázz, csitul a gyulladás.
Nyomd ki azt egy fedõn, szabj szennyes kendõre,
Forrón váltogatva torkodra jön tõle.
Ha kezdetén teszed, egy nap szabadultál,
Ha dagadtan teszed, ne félj, meg nem fojt ám.
Egy kettõ kifakad, áldod istenedet,
Hogy hyperol helyett bugát juttat neked.
Kitûnõ hatású idült állapotban,
Forró céklalével mint állód gurgulgatva.

11. Szörnyû betegség még s örök az Isiász.
Ellene, testvér, tudod mit csinálsz ?
Savanyú káposztát melegíts magadra,
Huszonnégy órán át feküdj jól dunsztolva.
Elhagyod az ágyat, nem szenvedsz a sírig,
Áldod Istent, s kapod ami éppen illik.
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A téli Balaton Szántódon
Olvasói levél

Az elõzõ Szántódi Hírlevélben megjelent egy írás,
Németh Zoltán Szántód Ady Endre utca 16. szám
alatti lakostól. Az írás arról szólt, milyen sérelmek
és hátrányok érték õt, amikor öt évvel ezelõtt ingat-
lant vásárolt a községünkben. Erre szeretnék né-
hány mondatban reagálni.
Azt állítja, az eladó félreinformálta, a polgármesteri
hivatal akkori képviselõ-testülete pedig hátrányos
helyzetbe hozta õt. Németh úr állításai nem felelnek
meg a valóságnak. Senki nem tájékoztatta félre, és
a polgármesterei hivatal sem hozta hátrányos hely-
zetbe.
A valóságban az történt, vásárolt az Ady Endre ut-
cában egy ingatlant. Csakhogy, az érvényben lévõ
építési szabályok nem feleltek meg az õ elvárásai-
nak. Ezért az önkormányzatnál módosíttatni akarta
a szabályokat, úgy hogy számára megfelelõ le-
gyen. Gyakorlatilag saját magára akarta szabatni
az építési szabályokat. Amikor az akkori képviselõ-
testület ezt nem hagyta jóvá, még neki állt följebb.
Meglehetõsen álságos a részérõl, miután vásárolt
egy ingatlant Szántódon, önös érdekbõl rögtön
módosíttatni akarta, a község építési szabályozását
és ezt úgy adja, elõ mintha lakossági érdek lenne.
Vádaskodik, másokra mutogat, és mindenki rossz
ember, aki nem úgy táncol, ahogy õ fütyül. Minden-
esetre, Németh úr megéri a pénzét. Mézes-mázas
képmutatás a valóságban pedig mindent és min-
denkit a saját érdekében akar felhasználni. 
Végezetül pedig annak fényében, hogy az önkor-
mányzat végül Németh úr kedvéért mégis átírta az
építési szabályozást, azt javaslom mindenkinek, aki
Szántódon építkezni szeretne, és az építési szabá-
lyokkal nem ért egyet, fáradjon be az önkormány-
zathoz, és lakossági érdekre hivatkozva, saját tet-
szésének megfelelõen módosíttassa a szabályokat.
Remélhetõleg, az önkormányzat következetes lesz,
nem tesz kivételt és mindenkinek módosít. Akkor
legalább Szántódon mindenki azt építhet, amit
akar.
Köszönöm, az olvasóknak, hogy elolvasták írásom!

Tisztelettel: Rudolf Nándor
Szántód, Szántódi út 4.



December elején tartották évzáró találkozójukat, és
az óévbúcsúztatót, a Nyugdíjas Klub tagjai.
Vendégek voltak a balatonföldvári és a kõröshegyi
nyugdíjasok, Vizvári Attila polgármester és a képvi-
selõk.
Az ünnepség fõ szervezõje és leveztetõje Kovács
Béláné, Marika volt, férje pedig a finom pörkölt ké-
szítõje.
Köszönet illeti a Somos Konyha tulajdonosát - Hor-

váth Zsoltot � és dolgozóit, akik süteménnyel, kö-
rettel járultak hozzá a vacsorához.

A résztvevõk mûsorral is köszöntötték egymást.
Többen táncoltak, és jókat beszélgettünk. Elénekel-
ték a (számomra Ismeretlen) nyugdíjas himnuszt is.
Íme, néhány fotó a jó hangulatú találkozóról!

Morvayné Török Csilla
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S z á n t ó d i  H í r l e v é l
Szántód Község Önkormányzatának lapja
Megjelenik:páros hónap utolsó hetében

Felelõs kiadó: Szántód Község Önkormányzata
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,

*
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.

Képek Szántódpusztáról



S Z Á N T Ó D  S O M O G Y  É S Z A K I  K A P U J A

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 Csizmadia Viktória 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

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

Keressék és figyeljék szórólapjainkat, hirdetõtábláinkat,
weboldalunkat valamint a képújságot!
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Információ: Pálóczi H. Ádám Közösségi Ház
8622 Szántód, Iskola u. 9. Tel.: 84/ 345-384,  30/ 265-49-81
E-mail:info@szantod.hu   www,szantod.hu       

A. G. Réka mûvelõdésszervezõ

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 téli hónapokban 14.00 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 
zenés foglalkozások mozgékony, zenekedvelõ 
3-6 éves gyermekek számára.
- földszint kisterem -
A foglalkozás díja: 800 Ft/alk.
Tartja: Koncsag Adrienn zenetanár, óvónõ, zeneter
apeuta 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, zeneter
apeuta 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)
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK:
2017. szeptembertõl � 2017. decemberig
Szántódon 2017- ben heti rendszerességgel az aerobik
mozgásprogram fog mûködni, szerdánként - február 22-ével
kezdõdõen - 17.30 órától, a közösségi ház (Iskola u. 9.) emeleti
nagytermében, Hajdú Tiborné sportoktató


