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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
A képviselõ-testület 2017.február, március, április és május hónapban hozott határozatairól tájékoztatás.

A képviselõ-testület 2017.február 28 -án megtartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:

- A  képviselõ-testület a polgármester két ülés közötti tájékoztatóját és a   lejárt határidejû határozatokról szó-
ló beszámolót elfogadta.

- A  képviselõ-testület az önkormányzat 2017.évi költségvetésében  polgármester cafeteria keretét évi bruttó 
200.000,- Ft-ban állapította meg.

- A képviselõ-testület  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek
és a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettségeinek a költ-
ségvetési évet követõ három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
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- A képviselõ-testület a  Palóczi Horváth Ádám Közössé-
gi Ház 2016.évi beszámolóját és a 2017.évi munka-
tervét, Mucza Milán falugondnoknak  a falugondnoki
szolgáltatás � 2016.évi tevékenységérõl szóló  beszá-
molóját  és  Vajtai László községgazdálkodási csoport-
vezetõnek a  községgazdálkodás 2016.évi munkájáról
szóló beszámolóját elfogadta.

- A képviselõ-testület a Szent Kristóf Természetjáró
Egyesület, a Szántódi Polgárõr Egyesület, a Mozgás-
korlátozottak Somogy Megyei Egyesület, a C & M
Dance Studio TSE  , a Nyugdíjasok Szervezeteinek So-
mogy Megyei Szövetség, a Rákóczi Szövetség és a
Medicopter Alapítvány 2016.évi önkormányzati  mû-
ködés, céljellegû támogatások felhasználásáról szóló
írásbeli szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadta.

- A  képviselõ-testület a 2017.évi költségvetésben meg-
határozott támogatási keret terhére a  civil szervezetek
támogatására pályázatot írt ki,  a jegyzõkönyvhöz csa-
tolt pályázati kiírást és adatlapot jóváhagyta és meg-
bízza az Ügyrendi Bizottságot, hogy 2017.április
30.napjáig a képviselõ-testület  felé a pályázatok támo-
gatására  javaslatot tegyen.

- A képviselõ-testület a Szántódpusztai gyalogátkelõhely
forgalomirányító jelzõlámpák karbantartási és javítá-
si költségeit átvállalta és a Balatonföldvári Többcélú
Kistérségi Társulással megállapodást kötött. A képvi-
selõ-testület felhatalmazta a polgármestert a megálla-
podás aláírására.

- A  képviselõ-testület   a szántódi lakóhellyel rendelke-
zõ,  házi segítségnyújtást és jelzõrendszeres házi segít-
ségnyújtást  igénybe vevõ ellátottak  által fizetendõ
2017.évi  térítési díj  összegét átvállalta a 2017.évi
költségvetésben meghatározott  egyéb pénzbeli  és szo-
ciális  ellátások  kormányzati funkció terhére.

- A képviselõ-testület a szántódi 289 hrsz. alatt felvett

�kivett udvar� megjelölésû, 246 m2 ingatlant 2017.
március  1. napjától 2017. december 31. napjáig bér-
be adta Kósi Gábor  részére. A bérleti díjat  36.900-
Ft-ban állapította meg. A bérlõ köteles a bérelt terület
folyamatos karbantartásáról gondoskodni. A képvise-
lõ-testület felhatalmazta a polgármestert a bérleti szer-
zõdés aláírására. 

- A képviselõ-testülete a szántódi 95 hrsz. alatt felvett,

117 m2 alapterületû  ingatlant  2017 december 31.
napjáig bérbe adta Gyõrfi-Zima Nikoletta részére.  A
bérleti díjat  17.550,-Ft.-ban állapította meg. A bérlõ
köteles a bérelt terület folyamatos karbantartásáról
gondoskodni.  A képviselõ-testület felhatalmazta a pol-
gármestert a bérleti szerzõdés aláírására. 

- A képviselõ-testülete a szántódi 189 hrsz.   alatt   fel-

vett    ingatlanból  100 m2 nagyságú területet � ki-
zárólagosan kérelmezõ Varga Józsefné szántódi   in-
gatlanára,  a tulajdonos általi gépjármûvel történõ
beközlekedés céljára �   bérbe adta  2017. december 1.

napjáig. A bérleti díjat 15.000 Ft.  összegben állapítot-
ta  meg. A bérlõ köteles a bérelt terület folyamatos kar-
bantartásáról gondoskodni. A képviselõ-testület  felha-
talmazta a polgármestert a bérleti szerzõdés aláírásá-
ra. 

A képviselõ-testület 2017.március 16 -án megtartott ülésén
az alábbi döntéseket hozta:

- A képviselõ-testület a Kisfaludy utca végén stégbejáró
készítésére érkezett  ajánlatok közül   Tóth Ferenc
bruttó  1.028.687,- Ft-os ajánlatát fogadta el. A képvi-
selõ-testület felhatalmazta a polgármestert a vállalko-
zói szerzõdés megkötésére.

- A képviselõ-testület   kéttengelyes szippantó-tartályko-
csi beszerzésre érkezett  ajánlatok közül a  Contsrar
Kft. bruttó 3.797.300,- Ft-os ajánlatát fogadta el. A
képviselõ-testület a  költségvetésbe tervezett fedezet  fe-
letti összeget a felhalmozási tartalék terhére biztosítot-
ta. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert
a vállalkozói szerzõdés megkötésére.

- A képviselõ-testület a  hulladékprés- és tartály beszer-
zésre  érkezett  ajánlatok közül az Avermann Horváth
Kft. bruttó  4.138.930,- Ft-os ajánlatát fogadta el. A
képviselõ-testület a  költségvetésbe tervezett fedezet  fe-
letti összeget a felhalmozási tartalék terhére biztosítot-
ta. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert
a vállalkozói szerzõdés megkötésére.

- A képviselõ-testület a Partivilla sor  felújításával kap-
csolatos  közbeszerzési eljárás lefolytatására érkezett
árajánlatok közül a   Magyar Közbeszerzési  és Elekt-
ronikus Beszerzési  Zrt. 250.000,- Ft+ÁFA  ajánlatát
fogadta el. A képviselõ-testület az összeget a költségve-
tési tartalék terhére biztosította. A képviselõ-testület
felhatalmazta a polgármestert a vállalkozói szerzõdés
megkötésére.

- A képviselõ-testület   az  Önkormányzat  2017.évi köz-
beszerzési  tervét elfogadta.

A képviselõ-testület 2017.március 28 -án megtartott ülésén
az alábbi döntéseket hozta:

- A képviselõ-testület az �Útfelújítási munkák� elneve-
zésû  közbeszerzési eljárást megindította.  A közbeszer-
zési eljárás  ajánlattételi felhívását és a dokumentáci-
ót elfogadta.
Felhatalmazta a polgármestert az eljárás megindítá-
sára. A bíráló bizottság tagjainak az alábbi személye-
ket választotta:jogi, közbeszerzési szakértelem biztosí-
tása: Dr.Schablauer Péter felelõs akkreditált  közbe-
szerzési  tanácsadót� a bírálóbizottság elnök, pénz-
ügyi, gazdasági szakértelem biztosítása: Ernyes Ervin
pénzügyi osztályvezetõt,  a beszerzés tárgya szerinti
szakértelem biztosítása: Madarászné Tóth Ildikót. Az
ajánlattételi felhívást az alábbi vállalkozások részére
küldi meg: Úttéppark Útépítõ és Mélyépítõ Kft., Fecske
Kft ,  2.sz.Mélyépítõ Kft., Térkõ és Kert Kft., Kõvágó-
Ép Kft.  
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- A képviselõ-testület  a Sás utca út-, járda és csapadék-
víz elvezetésére  fejlesztésre vonatkozó ajánlattételi fel-
hívást az alábbi vállalkozások részére küldi
meg:Kõvágó-Ép Kft. , Balaton-Út Kft., 2.sz.Mélyépítõ
Kft., Térkõ és Kert Kft. 

- A képviselõ-testület a házi gyermekorvosi feladatok el-
látása tárgyában a Páciens Egészségügyi Szolgáltató
Kft-vel kötendõ megbízási alapszerzõdést jóváhagyta.
A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert a
feladat-ellátási szerzõdés aláírására. 

A képviselõ-testület 2017.április 13 -án megtartott ülésén
az alábbi döntéseket hozta:

- A  képviselõ-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország
2017. évi központi költségvetésérõl szóló 2016. éviXC. tör-
vény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok  szerinti ön-
kormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatá-
sára  az Iskola és a Vörösmarty utcák felújítására és a
Csemetekert utca járda felújításának  támogatására  a pá-
lyázat c.) pontjában meghatározott Belterületi utak, jár-
dák, hidak pályázati  alcélja alapján. A képviselõ-testület
az igényelt támogatás mértékét 11.206.759,- Ft összegben
jelölte meg. A képviselõ-testület a pályázatban szereplõ be-
ruházás megvalósításához szükséges 50 % önerõt, amely
11.206.760.,- Ft,  a  2017. évi költségvetésében biztosítja.
A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a
pályázathoz csatolandó, a pályázati adatlap szerinti nyi-
latkozatokat  az önkormányzat nevében  teljes körûen
megtegye, és a pályázatot benyújtsa.

- A képviselõ-testület a BTSP-1.1-2016 kódszámú �Balato-
ni strandok fejlesztése� címû felhívásra �Szántód, Rigó
utcai strand fejlesztése� elnevezésû pályázatot nyújt be. A
képviselõ-testület  felhatalmazta Vizvári Attila polgármes-
tert a pályázathoz csatolandó   dokumentumok aláírására
és a pályázat benyújtására.

- A képviselõ-testület pályázatot nyújt be az vízgazdálkodás-
ért felelõs miniszter 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I.1.
pontja szerinti pályázati kiírására lakossági víz- és csator-
naszolgáltatás támogatására, az 1.a) lakossági közmûves
ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és �tisztítás szolgáltatás
támogatása pályázati célra. A képviselõ-testület felhatal-
mazta a polgármestert, hogy a pályázathoz csatolandó, a
pályázati adatlap szerinti nyilatkozatokat az önkormány-
zat nevében teljes körûen megtegye, és a pályázatot a Ma-
gyar Államkincstárhoz benyújtsa.

- A képviselõ-testület jóváhagyja a Szántód Község Önkor-
mányzata tulajdonában lévõ alábbi közintézmény ener-
giamegtakarítási intézkedési tervét: Közösségi Ház � 8622
Szántód, Iskola u.9. A képviselõ-testület felkérte a Közös
Önkormányzati Hivatalt az energiamegtakarítási intézke-
dési tervek  megküldésére a Nemzeti Energetikusi Hálózat
Siófoki Irodája részére. 

- A  képviselõ-testület a Sás utca építésére érkezett ajánlatok
közül a Térkõ és Kert Kft. bruttó  24.692.191,- Ft-os aján-
latát fogadta el. A képviselõ-testület a  költségvetésbe terve-
zett fedezet  feletti összeget a felhalmozási tartalék terhére

biztosította. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgár-
mestert a vállalkozói szerzõdés megkötésére.

- A  képviselõ-testület a Sás utca építési munkálatokra érke-
zett mûszaki ellenõri árajánlatok közül Incze Domonkos
500.000,- Ft + ÁFA  ajánlatát fogadta el. A képviselõ-tes-
tület az összeget a költségvetési tartalék terhére biztosítot-
ta. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert a
vállalkozói szerzõdés megkötésére.

- A képviselõ-testület a  Siófok Város Semmelweis Alapít-
vány részére 200.000,- Ft támogatást állapított  meg.  

A képviselõ-testület 2017.április 26 -án megtartott ülésén
az alábbi döntéseket hozta:

- A képviselõ-testület  az önkormányzat 2016. évi gazdálko-
dásáról szóló beszámolóját elfogadja.

- A  képviselõ-testület az önkormányzat 2016.évi belsõ ellen-
õrzési tevékenységének éves ellenõrzésérõl készített össze-
foglaló  jelentést elfogadta.

- A  képviselõ-testület a BTSP-1.1-2016 kódszámú �Balato-
ni strandok fejlesztése� címû felhívásra benyújtandó
�Szántód, Rigó utcai strand fejlesztése� elnevezésû pályá-
zathoz kapcsolódóan a partvédõmû felújításra benyújtott
árajánlatok közül az �Aqua �Sió� Vízépítõ Kft. bruttó
5.293.218,- Ft-os, 2 db  napozóstég építésére és 2 db
strandlépcsõ kivitelezési munkálataira benyújtott áraján-
latok közül  Tóth Ferenc bruttó 2.700.220,- Ft-os, 2
db stég napvitorla Böhm Ferenc e.v. bruttó: 162.000,- Ft-
os, 1 db családi öltözõ beszerzéssel kapcsolatban az
Arrabona KFT bruttó: 506.679,- Ft-os, 4 db kerékpártá-
roló és  5 db szeméttároló beszerzéssel kapcsolatban Kerst-
ner BT bruttó 377.444,- Ft-os árajánlatát fogadta el. A
Rigó utcai strand kerítés felújításához bruttó 300.000,-
Ft-ot biztosított. 

- A képviselõ-testület a BTSP-1.1-2016 kódszámú �Balato-
ni strandok fejlesztése� címû felhívásra benyújtandó
�Szántód, Rigó utcai strand fejlesztése� elnevezésû pályá-
zathoz kapcsolódóan napvitorla  homokozó fölé benyújtott
ajánlatok közül Böhm Ferenc e.v. bruttó: 361.569,- Ft-os
árajánlatát fogadta el.

- A  képviselõ-testület a Juhász Gy.utcai strandon napvitor-
la  beszerzésre benyújtott ajánlatok közül Böhm Ferenc
e.v. bruttó: 1.048.893,- Ft-os árajánlatát fogadta el.

- A képviselõ-testület a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sió-
foki Hivatásos Tûzoltóság  2016.évi tevékenységérõl szóló
beszámolóját elfogadta.

- A  képviselõ-testület az Ügyrendi Bizottság javaslatát figyelem-
be véve a Szántódi Polgárõr Egyesület részére 200.000,- Ft,a
Szent Kristóf Természetjáró Egyesület részére 100.000,- Ft, a
Rákóczi Szövetség részére 20.000,- Ft, a Siketek és Nagyothal-
lók Országos  Szövetség Somogy Megyei Szervezete részére
20.000,-  Ft , Zsírai László részére  20.000,-  Ft  - író-olvasó ta-
lálkozón való részvétellel, Rinyaújlak  Önkormányzata részére
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Turnár László  új otthonának kialakítására részére  20.000,-
Ft , a DLSB  Alapítvány a Balatonalmádi Kéttannyelvû Gim-
náziumért  részére a szántódi diák  szállásköltségére 75.000,- Ft
támogatást állapított  meg.  A  Helikon Kastélymúzeum Köz-
hasznú Nonprofit Kft. részére  a XIV. Megyei Bajnoki �C� kate-

góriás kettes fogathajtó verseny megrendezéséhez  250.000,- Ft
támogatást állapít  meg a költségvetési tartalék terhére. A  Va-
kok és Gyengénlátók  Fejér Megyei Szervezete  részére támoga-
tást nem állapít meg.

A képviselõ-testület 2017.május 2 -án megtartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:

- A  képviselõ-testület, mint Ajánlatkérõ  az �Útfelújítási munkák� címû, HKT-036/2017. számon indított közbeszerzési el-
járásban a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva az alábbi benyújtott ajánlatokat ÉRVÉNYESNEK nyilvánította: 
2.sz Mélyépítõ Kft. 8600 Siófok, Tanácsház u.24. 1.em.16.
Fecske Kft. 8600 Siófok, Erdei F. u.15.
Kõvágó-Ép Kft. 8600 Siófok, Klapka u.40.
Térkõ és Kert Kft. 8623 Balatonföldvár, Hegyalja u.13. 
Útéppark Útépítõ és Mélyépítõ Kft. 8000 Székesfehérvár, Sóstói u.7.

- A képviselõ-testület, mint Ajánlatkérõ  az �Útfelújítási munkák� címû, HKT-036/2017. számon indított közbeszerzési eljá-
rásban  a rendelkezésre álló  nettó 40.794.520,- Ft  fedezetet kiegészítette nettó 230.286,- Ft összeggel és a közbeszerzési
eljárást EREDMÉNYESNEK nyilvánította. Az eljárás nyertesének az alábbi Ajánlattevõt nyilvánította:

Ajánlattevõ neve: Útéppark Útépítõ és Mélyépítõ Kft.
Ajánlattevõ címe: 8000 Székesfehérvár, Sóstói út 7.
Egyösszegû nettó ajánlati ár (Ft) 41.024.806,- Ft
Megajánlott jótállás (hónap) 24 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (ajánlati ára %-a/nap) 0,1 % nap

A képviselõ-testület 2017.május 10 -én megtartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:
- A képviselõ-testület a Szántód, Partivillasor  (Hajnal és Tihany u. közötti szakaszának), Szántód, Szigony u (Partivilla sor

és Balaton közötti szakaszának) és a Szántód, Hajnal utca (Partivilla sor  és Balaton közötti szakaszának) felújítási mun-
kálataira érkezett mûszaki ellenõri árajánlatok közül Sárdi János 410.000,-  Ft  (ÁFA mentes) ajánlatát fogadta el. A kép-
viselõ-testület az összeget a költségvetési tartalék terhére biztosította. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert a vál-
lalkozói szerzõdés megkötésére.

Hírek az önkormányzati beruházásokról, felújításokról, javításokról

Új beszerzések:· Önjáró fûnyíró, lajtos kocsi

A Rigó utcai strandon kihelyezésre került napvitorla, családi öltözõ, új szemetes edények.
A napokban kerül kihelyezésre kerékpártároló és két napozó stég.



Szántódi Hírlevél 6. oldal 2017. június

Juhász Gyula utcai strandon napvitorla került kihelyezésre

· Sás utcában elkészült az új út és járda is készül

Hajnal  utca burkolatát korszerûsítették

Szigony  utca burkolatát korszerûsítették

A Római út kõszórásos javítása történt

·Kisfaludy utcában
új bejáró stég került kihelyezésre

A Szántódi úton hídépítés történt, a csapadékvíz elvezetésére

A Parti villasoron útfelújítás és esõvíz szikkasztó készült

Hermann Ottó utcában partvédõmû javítás történt



TÉLBÚCSÚZTATÓ

Február 26-án a közösségi házban farsangi álarcokat,
kiszebábokat készítettünk, fánkot ettünk, majd a ze-
nés mûsor után az udvaron kiszebáb égetéssel elûztük
a telet. Úgy tûnt jól végeztük a munkánkat, mivel a

hosszú tél elillanni látszott, gyönyörû tavaszi napsü-
tésnek engedve teret!

MÁRCIUS 15.
Nemzeti ünnepünk megtartására a napján, március
15-én gyûltünk össze a közösségi házban. Vizvári At-
tila polgármester úr beszédét követõen ünnepi mûsor-
ra került sor, amely összeállításában közremûködtek:
- a Szántódi Magyarnóta Kör, Bognár Gyula vezeté

sével,
- a Nyugdíjas Klub tagjai: Jambricska Józsefné, Ko-

vács   Béláné, Sebestyén Ferencné és Sebestyén Fe-
renc

- a balatonföldvári Gróf Széchényi Imre Általános
Iskola 7. évfolyama.

A diákok felkészítõ tanárai : Andorka Miklós, Kovács
Zoltánné és Várszegi Balázs voltak, de jelen volt az is-
kola igazgatóasszonya Kazsokiné Reinhardt Katalin
is.
A mûsor után mindannyian kisétáltunk a Kossuth
parkba, ahol a szántódi önkormányzat valamint a
Nyugdíjas Klub képviselõi elhelyezték a megemléke-
zés koszorúit.

HÚSVÉTI JÁTSZÓ

Tavaszi játszásra, kézmûves foglalkozásra és tojáske-
resésre hívtuk a kedves érdeklõdõket április 22-én. 
Mikor az eseményt meghirdettük még mi sem tudtuk,
hogy 2017-tõl a húsvét elõtti péntek szabad nap lesz.
Így a szülõk is sokkal jobban ráértek elhozni a gyere-
küket a programra. 

Valóban nagy zsibongás és vidámság volt a játszóház-
ban, amelyet Koncsag Adrienn és Látrányiné Kiss
Gabriella tartott a gyerekeknek. A húsvéti kvíz játék-
ra is sokan beneveztek, amely által remélem egy kicsi-
vel többet tudott meg mindenki a húsvéti szokásokról,
hagyományokról. 

A tojáskeresés idõpontjára viszont megtriplázódott a
létszám, de szerencsére minden gyereknek jutott a kö-
zösségi ház udvarán elrejtett csoki tojás. 

2017. június 7. oldal Szántódi Hírlevél

A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI
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SZÁNTÓD 20 ÉVES 

Idén tavasszal - áprilisban - ünnepeltük községünk önál-
lóságának 20. évfordulóját. Ekkorra elkészült a Szántódi
Hírlevél ünnepi kiadása, amely felidézi a település önál-
lóvá válásának folyamatait, de felöleli az elmúlt húsz év
fõbb történéseit, változásait, eseményeit is. 

Április 22-én az ünnepi rendezvény a közösségi ház elõtti
téren álló emlékezõ helynél Vizvári Attila polgármester
úr köszöntõjével és egy koszorú elhelyezésével kezdõdött
el. A közösségi ház dísztermében folytatódott, ünnepi be-
szédek megtartásával, amelyeket Vizvári Attila Szántód
község jelenlegi polgármestere, dr. Karabinszky Gyula
Szántód elsõ polgármestere, valamint dr. Kiss Pál címze-

tes fõjegyzõ úr tartott, és amelyben mindannyian a tele-
pülés történetében fontos, érdekes vagy újdonságnak ha-
tó momentumokat idéztek fel. Dolgos János polgármes-
ter úr, akinek polgármesteri ciklusa 2006-tól 2012-ben be-
következett haláláig tartott, az újság hasábjain keresztül
volt velünk� 

A mûsor összeállításában nagyon szívesen vett részt min-
denki aki szereti Szántódot, vagy valamilyen kötõdés fûzi
a településhez.

Csoportkép az elsõ képviselõ-testület tagjaiból
a fõjegyzõ úrral

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete  a
68/2017.(IV.13.) Kt.határozatával dr. Kiss Pál címzetes fõjegyzõ
úr részére Szántód önállóvá válásában és az elmúlt 20 évben
magas szakmai színvonalon nyújtott munkájáért �Szántódért
elismerõ emlékplakett� kitüntetõ díjat adományozza.

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
67/2017.(IV.13.) Kt.határozatával Kovács Sándor részére Szán-
tód önállóvá válásában végzett munkájáért és a Szántódi Pol-
gárõr Egyesület vezetõjeként nyújtott  több éves szakmai munká-
jáért  �Szántódért elismerõ emlékplakett� kitüntetõ díjat ado-
mányozza.
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Közremûködtek 
- a Szántódi Magyarnóta Kör, Balatoni nótákból váloga-
tott szép csokorral
- a Balatonföldvári Ránki György Zeneiskola szántódi
növendékei: Várszegi Csanád-trombita, Vizvári Tünde-
fuvola, Galó Dániel-harsona, Horváth Mirjam-szaxofon,
és akiknek mûsorát zongorán kísérte Konc-Gállné Gass
Emese tanárnõ
- a Gönczi Ferenc Iskola néptánccsoportja -Várszegi Ba-
lázs vezetésével - az õrájuk mindig jellemzõ magas színvo-
nallal
- a Borkút Néptánc Egyesület, fergeteges mûsorral 
- szántódi ill. balatoni vonatkozású versekkel Szabó Sán-
dorné, Páli Annamária és Várszegi Csenge.
Az ünnepi újságot Maurer Teodóra mutatta be, aki a so-
kak által beküldött anyagot válogatta, összefoglalta és a
nyomdai munkálatokat végig felügyelte. Egy vetített fény-
kép összeállítással pedig Morvayné Török Csilla örven-
deztette meg a közönséget.

A teremben két kiállítás volt látható. Egyik az elmúlt 20
év összegyûjtött anyagából állt össze, amelyen helyi szer-
vezetek, egyesületek, személyek meséltek múltról vagy je-
lenrõl, kiállított képeik, írásaik, tárgyaik segítségével. A
másik egy felhívás által jött létre, és amelyen a �Szeretem
Szántódot� címmel meghirdetett pályázatra beérkezett al-
kotások voltak láthatóak. 

A következõ gyerekek jelentkeztek a felhívásra: Pohner
Liza-vers és rajz, Pohner Richárd-rajz, Bunevácz Mihály-
rajz, valamint a Szekszárdi Garay János Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola 2 A. osztályából rajzokkal:
Acsádi Csenge, Inalegwu Noel, Horváth Boglárka, Né-
meth Gergõ, Hochsteiger Kata, Kovács Fruzsina.
A felnõttek közül jelentkezett: Pataki Lászlóné Ildikó -
fotó, Schmidt Anita - fotó, Schmidt Pál - fotó, Necskosz
Vaszilisz - fotó és festmény, Sereg Istvánné Posch Adri-
enne - próza, fotó és festmény, Angyal Júlia - festmény,
Véghseõ Klára - festmény, Orient Enikõ - akvarell, Ujhe-
lyi Eszter - festett hernyóselyem és Maurer Teodóra - pró-
za és vers. 
Ez a 20 év is kerek, de 5 év múlva Szántód negyedszáza-

dos lesz. A jelenleg összegyûjtött és rendszerezett anyag
méltó alapja lehet egy öt év múlva kiadandó könyvnek. 

TAVASZÜNNEP

Április 30-án egy kis mûsoros, zenés, virslis-sörös tavasz-
köszöntõ délutánra hívtunk minden kedves érdeklõdõt, a
közösségi ház udvarára. Nagyon szép idõben tudtuk a má-
jusfát felállítani, amelyet az idén is gyerekek díszítettek és
tekertek körbe színes szalagokkal, a Gönczi Ferenc Mû-
vészeti Iskola néptánc csoportjának elõadása közben.
Várszegi Balázsnak még sikerült táncra bírni a jelenlévõ-
ket, de az utána következõ tánczene inkább a beszélgeté-
sekhez szolgált jó háttérnek. 

A virsli és sör mellett - amelyet az idén is az önkormány-
zat ingyen biztosított a falu lakosainak ill. nyaralótulajdo-
nosainak - lángos árusítására is kértük a jól ismert Bor-
bély családot. Az udvaron lévõ kemence is be lett fûtve,
amelyben Hollósi Dezsõ képviselõ sütött finom kenyér-
lángost, majd kínálta meg vele a közönséget.
Mára már bebizonyosodott, hogy a közösségi ház udvara
nagyon kellemes helyszínt biztosít bármilyen rendezvény
megtartásához. A praktikusan kialakított, ugyanakkor
szép és rendezett környezetben a gyerekek is szabadon
futkározhatnak, játszhatnak, miközben a hozzátartozóik
nyugodtan beszélgetnek. A fedett árkád részek pedig egy
esetleges zápor elõl is biztonságot nyújtanak. Kívánom,
hogy legyen ez az udvar Szántód közösségének egy gyak-
ran használt, igazán családias színtere.

KIRÁNDULÁS

A május 6-ra meghirdetett kirándulást végig szép idõben
tehettük meg. Egy kirándulás alkalmával ez mindig fontos
tényezõ, de ez alkalommal azért is volt különösen az, mi-
vel két gyönyörû kastély-parkot kerestünk fel. Az elsõ a
martonvásári Brunszvik-kastély parkja volt, amely mél-
tán viseli több útleíró könyvben a Magyarország legszebb
parkja címet.
Természetesen megnéztük a kastélyban található Beetho-
ven Emlékmúzeumot is. A nagy német zeneszerzõt a kör-
nyezet szépsége mellett, elsõsorban a Brunszvik-család
hölgytagjaihoz fûzõdõ barátsága vonzotta Martonvásárra.
A zenekedvelõ Brunszvik-család a XIX. század elsõ évei-
ben többször vendégül látta a zeneszerzõt, akinek több
mûve is itt született, többek közt az Appassionata szoná-
ta. 

Az Óvodamúzeum ugyan már nem a kastély területén,
hanem annak közvetlen környezetében, egy modern épü-
letben kapott új helyet. 
A kiállítás névadója, Brunszvik Teréz nemcsak a magyar,
de az európai óvodaügy egyik úttörõjeként van számon
tartva. Érdekes volt a magyar óvodatörténet bemutatása
korabeli tárgyak, játékok és dokumentumok segítségével.
A következõ látnivaló Gödöllõn a Grassalkovich-kastély
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és annak szintén csodálatos parkja volt. A Magyarország
egyik legnagyobb barokk kastélyában látható kiállításnak
számomra legemlékezetesebb része az volt, amely fényké-
pek sora által bemutatta a kastély és a park renoválás
elõtti állapotát. 1944-ben bevonuló német, majd orosz
csapatok a berendezés nagy részét elszállították, illetve
helyben elpusztították. 1950-tõl a gazdasági épületekben
szovjet alakulatok állomásoztak, a mûemlékké nyilvání-
tott fõépületben pedig szociális otthon kapott helyet. Az
állagmegóvási munkálatok csak 1985-ben indulhattak
meg, és fantasztikus annak a jelenleg látható eredménye. 
A parkba nincs belépõ, így bárki eltölthet akár egy egész
napot ebben a csodás környezetben.

A máriabesnyõi kegyhely volt kirándulásunk utolsó állo-
mása. A Nagyboldogasszony Bazilika építtetése Gras-
salkovich Antal gróf nevéhez fûzõdik (1758). A helyszí-
nen, csodálatos körülmények között akadtak rá arra a 11
cm nagyságú Mária-szobrocskára, mely Besnyõt kegy-
hellyé avatta.
Ezen a kiránduláson is nagyon sok különlegesen szép dol-
got láttunk. Ilyenkor mindig csodálattal tapasztalom,
hogy mennyi gyönyörû látnivaló van kis hazánkban. Min-
denkinek csak ajánlani tudom az említett helyszíneket.

ZENEISKOLÁSOK HANGVERSENYE

- PÁLÓCZI - 257. születésnapja

Mivel közösségi házunk névadójának, a zenét kedvelõ,
gyûjtõ és szerzõ Pálóczi Horváth Ádámnak május 11-én
van születésének évfordulója, ezért ezen a napon szoktuk
megtartani a Kistérségi Zeneiskola szántódi növendékei-
nek évadzáró hangversenyét.
A balatonföldvári Ránki György Zeneiskolában idén
tanuló és ez alkalommal fellépõ diákok voltak: 

RICZA ANDRÁS - zongora, SZABÓ-KONCSAG JULI-
ANNA - furulya, VÁRSZEGI CSENGE - klarinét, zongo-
ra, VÁRSZEGI CSANÁD - trombita, VIZVÁRI TÜNDE
ANNA - fuvola. További két tanuló � BARTIK MAJA
FLÓRA-fuvola és HORVÁTH MIRJAM-szaxofon � más
elfoglaltsága miatt sajnos nem tudott részt venni ezen a
hangversenyen. 

GALÓ DÁNIEL - harsona,



2017. június 11. oldal Szántódi Hírlevél

Köszönet a nagyon eredményesen mûködõ iskolának, ta-
nárainak, a kitartó és a zene nagyszerûségét felismerõ di-
ákoknak és támogató szüleiknek. Az iskola eredményeit
és értékeit elismerve Szántód Község Önkormányzata is

támogatja és anyagilag is segíti az iskola mûködését.

GYERMEKDÉLUTÁN

Május 27-én délután gyermekzsivajtól lett hangos a kö-
zösségi ház és annak udvara. Zenés mûsorukba a gyereke-
ket mindig bevonó RépaRetekMogyoró duó ez alkalom-
mal is remek hangulatot teremtett. Az emeleti teremben
tartott elõadásuk alatt volt táncolás, vonatozás és bubo-
rékfújás, no meg ajándék cukorka. A mûsor után az udva-
ron ugrálóvár és Koncsag Adrienne vezette játszóház vár-
ta a gyerekeket sok-sok játékkal. 
A közösségi ház udvara ismét nagyon kellemes helyszín-
nek bizonyult, ahol nemcsak a gyerekek játszhattak, de a
felnõttek is szívesen ping-pongoztak, labdáztak vagy ép-
pen frizbiztek. 
Volt egy meglepetés, amelyet az Erdészet téri GÁSPÁR
FAGYIZÓ biztosított. Ugyanis Gáspárné Rozonczi Zsu-

zsanna kérte, hogy készítsek fagyijegyeket és osszak szét a
gyerekek között, amelyeket majd két gombócos finom-
ságra lehet beváltani az említett fagyizóban. Köszönjük a
gyermekek öröméhez minden évben hozzájáruló nagylel-
kû felajánlást! 

BÚCSÚZÁS

Arany emlékév lévén engedjék meg, hogy Arany János
szavait használjam búcsúzóul�

�S mi vagyok én kérded. Egy népi sarjadék,
Ki törzsömnek élek, érette, általa;
Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék,
Otthon leli magát ajakimon dala.

Akartam körébõl el-kivándorolni:
Jött a sors kereke és útfélre vágott,
S midõn visszafelé bujdokolnék, holmi
Tüske közõl szedtem egynehány virágot.�

Albert G.Réka
mûvelõdésszervezõ

KEDVES RÉKA!

A Szántódi Hírlevél 2008 áprilisi számában jelent meg a
hír, hogy a turisztikai és kulturális referens álláshirdetés-
re érkezett 18 jelentkezõbõl téged választott a képviselõ-
testület.
Közel tíz év Szántódon végzett munkád után, úgy döntöt-
tél, hogy egyetlen, - végzõs orvos -  gyermeked közelében
szeretnél élni.   
Szeretnénk megköszönni, hogy ötleteiddel, rendszeres
írásaiddal, észrevételeiddel segítetted a munkánkat!
Tarts meg minket jó emlékezetedben! Kívánjuk, hogy az
új munkahelyeden érezd jól magad!  Ha idõd engedi, lá-
togass meg minket, és reméljük, továbbra is - a szloge-
nünknek megfelelõen -  szereted Szántódot!

a szerkesztõk
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PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM KÖZÖSSÉGI HÁZ PROGRAMELÕZETES

PROGRAMELÕZETES 2017.

Június 24. szombat, 19.00 órától:
JÁTÉKOS, ZENÉS és TÜZES EST SZENT IVÁN
ÉJ ALKALMÁBÓL
Koncsag Adriennel (játszó), a Retrofon
Zenekarral és tûzzsonglõrökkel
Helyszín: Rigó utcai strand

Július 1. szombat. 18.00 órától:
VENDÉGÜNK LESZ A DEBRECENI ZENEDE
ÍFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKARA
Helyszín: és közösségi ház

Július 8. szombat 10.00 órától:
VI. SZKÍT
Helyszín: a közösségi ház kisterme

Július 5-9. SOUND - Zamárdi

Július 21. péntek: SZT. KRISTÓF NAP I.
Szent Kristóf napi aszfaltrajzverseny
Zenés est: SENIOR ZENEKAR
Helyszín: Kossuth park

Július 22. szombat: SZT. KRISTÓF NAP II.
SZKTE: SZAMÁRKÕ TELJESÍTMÉNYTÚRÁK
�reggeli óráktól
- a Szt. Kristóf Természetjáró Egyesület
szervezésében 
Helyszín: közösségi ház (Iskola u. 9.) 
17.30 óra: MEGEMLÉKEZÉS A SZT KRISTÓF   

SZOBORNÁL
HUSZÁR LÁSZLÓ ALKOTÁSÁNAK 
ÜNNEPÉLYES ÁTVÉTELE
VÁNDORBOTOS GYALOGLÁS 
SZÁNTÓDPUSZTÁRA

Helyszín: SZÁNTÓD (a SZT KRISTÓF szobornál)

19.00 óra: SZT. KRISTÓF NAPI MISE
Böjte Csaba közremûködésével 
és JÁRMÛVEK SZENTELÉSE
Szántódpuszta Idegenforgalmi és Kulturális
Központ szervezésében
Helyszín: SZÁNTÓDPUSZTA

Július 29. szombat : BALATONOS NAP
Balatonos zenés mûsor a
RépaRetekMogyoróval
Zenés est: FREAKEND EGYÜTTES
Helyszín: Kossuth park

Augusztus 19. szombat 18.00 óra
SZENT ISTVÁN-NAPI KENYÉRSÜTÉS - a
közösségi ház kemencéjében -
és ZENÉS EST
Helyszín: a közösségi ház udvara

Augusztus  26. szombat:
FALUNAP és KOMPSÉTA
Helyszín: a közösségi ház udvara

Keressék és figyeljék szórólapjainkat, hirde-
tõtábláinkat,
weboldalunkat valamint a képújságot!

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Információ: Pálóczi H. Ádám Közösségi Ház
8622 Szántód, Iskola u. 9.
E-mail: info@szantod.hu
www.szantod.hu

A. G. Réka mûvelõdésszervezõ

Szántód  Községi
Önkormányzat

képviselõ-testülete

a �Közalkalmazottak jogállásáról
szóló� 1992. évi XXXIII. törvény

20/A. § alapján

pályázatot hirdet

közmûvelõdési szakember
III.

munkakör betöltésére.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további

információt a szantod.hu oldalon vagy

Vizvári Attila polgármester nyújt, a 06-84-

545-047-es telefonszámon.
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A KÖNYVTÁR HÍREI
A 200 éve született ARANY JÁNOS tiszteletére a könyvtár
elõterében készítettem egy kiállítási anyagot.
- Ebben kedves érdeklõdõ olvasóink megtekinthetik a
könyvtárunkban fellelhetõ Arany János mûveket, elolvas-
hatják e nagyszerû költõ, író életútját.
- A Tüskés adományban egy régi gyermekkönyvet találtam,
amelynek kemény tábláit fekete spirálfûzéssel rögzítették.
Az érdeklõdõk ebben elolvashatják Arany János: A fülemi-
le címû szatirikus versét.

- A tárlókban felfedezhetnek egy igen értékes könyvritkasá-
got, ami egy kedves olvasónk saját könyve. Vizváriné Biró
Anikónak köszönhetõen gyönyörködhetünk egy régi,
Zichy Mihály illusztrálta Arany János kiadványban.

- Mindannyian ismerjük A Walesi bárdok címû balladát. Il-
lik tudni, hogy Arany János 160 évvel a mû keletkezése
után WALES DÍSZPOLGÁRA lett, posztumusz - Mont-
gomery Szabad Polgára - címben részesült.
- A Magyar Éremkibocsátó Egyesület a kerek évforduló
kapcsán Arany János emlékérmet hozott forgalomba.
- Az évforduló alkalmából CD-n is megjelentek Arany Já-
nos legszebb versei, amelyek Bánffy György, Bessenyei Fe-
renc, Dörner György, Dunai Tamás, Kállai Ferenc, Lati-
novits Zoltán, Melis György, Sinkovits Imre, Sulyok Mária,
Szabó Gyula, Tímár Béla és Vallai Péter elõadásában hall-
gathatók meg.

FIGYELEM!
Aki a hanganyag iránt érdeklõdést mutat, tisztelettel várom
a könyvtárba, ahol az július 3-án (hétfõn) és 6-án (csü-
törtökön) a nyitva tartási idõben lesz meghallgatható. 
- Az összeállításban megtalálható a budapesti Arany János
emlékhelyek gyûjteménye.
- Elolvasható egy megható történet Arany János születésé-
rõl.

Szeretném jelezni, hogy ebbe a gyûjtõmunkába szívesen
bevonom kedves olvasóinkat is. Javaslom, hogy az eddigi
anyagot az emlékév során a továbbiakban már együtt bõvít-
sük. Én ezzel a baráti kapcsolatra utaló képpel már megtet-
tem. Önök milyen érdekességre leltek?

***
Március végén érkezett Földessy néni egy Amerikában
élõ hozzátartozójától a neves vendéglõssel kapcsolatosan
újabb anyag. Ezeket az adatokat és fényképeket is tiszte-
lettel közzétesszük.

Margit néni Karmennel, Erikkel és Brotennel.

Margit néni fogadott unokákkal

Margit néni a vendéglõ kertjében Hársnével
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Nem csak ezekkel az újdonságokkal bõvült a helytörténe-
ti gyûjteményünk, hanem egy érdekes alakú dobozkával
is, amelyben a posta korábban használt címkéi vannak
fajtáik szerint célszerûen elhelyezve. Ezt az érdekességet
Bor Ágnestõl és Bor Krisztinától kaptuk.
A 20 éves önállósággal kapcsolatos kiállítás bontásakor
Bernáthné Mágori Piroska az anyagát felajánlotta hely-
történeti gyûjteményünk számára.
Mindegyikõjüknek köszönet érte.

***
Tisztelettel felhívom a kedves olvasók és a Tüskés Tibor
emléksarok iránt érdeklõdõk figyelmét, hogy az állandó ki-
állításunk április elsejétõl ismét eredeti állapotában látha-
tó.
A leendõ Tüskés bibliográfia anyagát kiegészítõ adatokat
folyamatosan küldöm dr. Tüskés Anna számára.

***
Április 10-én keresett fel Balatonboglárról két új munka-
társam - Kovács Dóra és Zsilinszky Ádám - akik új könyve-
ket hoztak könyvtárunk számára.
Az idei év elsõ szállítmányában sok gyermek-és ifjúsági
könyvet, valamint több regényt és útikönyveket kaptunk.
Tanulóifjúságunk számára a kötelezõ-és ajánlott irodalom
kínálata a tantervek változása miatt idõnként módosulhat,
ez az elvárás netán iskolatípusonként is változhat. Ezért új-
ra áttekintem az eddigiekben rendelkezésünkre álló anya-
got, és azt a legújabb igényeknek megfelelõen igyekszem
kiegészíteni.

***
Április 10-én a Magyar Költészet Napja tiszteletére ked-
ves érdeklõdõ olvasóink elolvashatták a József Attila összes
versei címû kétkötetes verseskönyvbõl a költõ bármelyik
versét, megismerhették József Attila eddig elhallgatott ver-
sét és a költõrõl szóló verseimet valamint megtekinthettek
egy filmfelvételt, amelyben a költõ egy balatonszárszói kor-
társa mondta el a József családról és Attiláról szóló vissza-
emlékezéseit.

***
Részemrõl már a tél folyamán folyt az ünnepi újság anyag-
gyûjtése és gépelése. A tavasz folyamán zajlott ennek a
számnak a szerkesztése, ami március végén zárult le, így kö-
vetkezhetett a nyomtatása. Az újság elkészülése érdekében
eljártam a kaposvári Centrál Press nyomdába és az áprilisi
színes újságot a községünk 20 éves önállóságát köszöntõ
rendezvényen mutattam be.
A neves évfordulóhoz kapcsolódó kiállítási anyagban elhe-
lyezésre kerültek a készülõ újság címlaptervezetei, az elsõ
kinyomtatott fekete-fehér majd színes munkapéldányai, a
melléklete és a teljesen kész újság is.
A Szántódi Hírlevél februári számában megjelent felhívá-
som óta folyt a községünk 20 éves önállóságának köszönté-
sével összefüggõ kiállítási anyag gyûjtése. Összefogva az
egyes helyi egyesületek és szervezetek vezetõivel és tagjai-
val, sikerült - április 22-re, az ünnepség napjára - a múlt
adatain, iratain, újságcikkein, tárgyi emlékein és fényképe-
in alapuló sokoldalú kiállítást létrehozni.
Az archív dolgok összegyûjtésében különösen sokat segéd-
kezett - Bernáthné Mágori Piroska, Bognár Gyula, Bor Fe-
renc, Galó Tibor, dr. Karabinszky Gyula, Kárpáti József,
Karsai Ilona, Kovács Béláné, Kovács Sándor, Morvay

Zsolt, Morvayné Török Csilla, id. Pohner Jánosné és ifj.
Vári Ferencné - akiknek a készséges segítségéért ezúton is
szeretném köszönetemet kifejezni. 

Újabb neves évforduló: 50 éves Gabriel García Márquez
híres regénye. Az író 1965-ben épp egy alkotói válságából
igyekezett kikerülni, amikor az Acapulcóba vezetõ úton
hirtelen megjelent elõtte a �regényfolyó�, amirõl egész ko-
ra ifjúsága óta álmodott. Hazasietett, bezárkózott a lakásá-
ba, és tizennyolc hónapig ki sem mozdult. Csak írt, és ekkor
vetette papírra a Száz év magány címû mûvét. A mû
könyvtárunkból kikölcsönözhetõ, szeretettel ajánlom fi-
gyelmükbe.

***

135 éve született, és 50 éve hunyt el Kodály Zoltán. A ma-
gyarok méltán lehetnek büszkék a sokat emlegetett Kodály
módszerre, az õ általa �csak tiszta forrásból� gyûjtött nép-
dalkincsre. Géniuszunk azt vallotta: A gyermekek zenei ne-
velésének kilenc hónappal születésük elõtt kell elkezdõd-
nie.�
A Zeneakadémián ugyan együtt tanult Bartók Bélával,
azonban  mindketten viszonylag nehezen barátkozó egyéni-
ségek voltak

. A két zeneszerzõ a barátságát Sándor Emmának - Kodály
(1910) elsõ feleségének - köszönheti. Késõbb a két muzsi-
kus fonográffal járt és kitartóan gyûjtötte a népdalokat.

***
Tisztelettel megköszönöm az ajándékkönyveket Boldizsár
Krisztinának, Dolgos Jánosnénak, Kocsis Ferencnek, Ko-
csisné Veres Klárának, Pécsek Józsefnek és Virtl Ilonának.

Maurer Teodóra
könyvtáros
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Vl. SZKÍT - MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívunk
minden kedves érdeklõ-
dõt és sok szeretettel vá-

runk 

a Vl. SZKÍT
/SZántódi Kötõdésû Írók Találkozója/

rendezvényünkre, 
amit a Tüskés Tibor Községi Könyvtár szer-
vezésében a Pálóczi Horváth Ádám Közös-
ségi Ház kistermében, 2017. július 8-án

10 órától (szombaton) tartunk.

Az egész napot betöltõ találkozó résztvevõi-
nek nevét, az elõadásaik témáját, azok el-

hangzásának várható idõpontját részletesen
megismerhetik majd a hirdetõtáblákra

kihelyezendõ plakátokról.

Szeretem Szántódot pályázatra

írta: Pohner Liza 11 éves
(A verset ihlette az Alma együttes egyik
dala)

Szántódon az évszakok�

Szántódon, ha  itt a tavasz
jön ide sok nyaraló
megunták már rég a telet
napozni, most hû de jó.

Szántódon, ha itt van a nyár
meleg már a Balaton,
a sok ember ringatózik,
napozik a nagy tavon.

Szántódon, ha itt van az õsz
hullik a sok falevél,
indulunk az iskolába,
hûvösebben fúj a szél.

Szántódon, ha itt van a tél,
jönnek a nagy mínuszok,
korcsolyázunk már a tavon,
mert befagyott a Balaton.

Találkozás�
A méltán híres Balatonfüredi Szívkórház intenzív osztá-
lyának várójában ülõhelyet kerestünk, amikor egy ked-
ves hölgy felajánlotta, hogy arrébb foglal helyet, így egy-
más mellé tudtunk ülni Nórival. 
Beszélgetni kezdtünk, elmondta, hogy a férje hirtelen
került be a kórházba, - hála a kitûnõ ellátásnak - jól van.
Elmondta, hogy a közelben laknak, Balatonfüredi lako-
sok.
Láttam, hogy a kórház közelében utcát neveztek el Dr.
Zákonyi Ferenc Balaton kutatóról - akinek én nagy tisz-
telõje vagyok- gondoltam, megkérdezem, ismeri-e? So-
roltam, a vele kapcsolatos ismereteimet: a Balatonról a
Petõfi Rádióban hallottam mûsorait, gyûjtöm a könyve-
ket, amelyekben megjelentek írásai.
A SZÁNTÓDI FÜZETEK II. KÖTETÉT õ írta a rév
történetérõl. Az apropót az adta, hogy Szántód 20. szü-
letésnapja volt nemrégen, ennek kapcsán sokadszor ol-
vastam el a révrõl írt sorait, nézegettem az általa össze-
gyûjtött térkép, rajz, és fényképanyagát. Siófokon em-
léktáblája van, Siófok jegyzõje volt, és így tovább.  Élet-
rajzában olvastam, hogy családjával el kellett hagyniuk
Siófokot.
Miközben lelkesen beszéltem Zákonyi Ferencrõl, lát-
tam, hogy a hölgy szeme különösen csillog, majd a kezét
nyújtotta: Én vagyok Zákonyi Ferenc kisebbik lánya,
Zákonyi Lilla! 

Mondanom sem kell, hogy megható volt számunkra ez a
találkozás. Megkérdeztem hogyan kerültek Siófokról
Balatonfüredre? Elmesélte, hogy 1951-ben kocsira tet-
ték a családot, a három gyerekkel, és Balatonfüreden
egy gyermektelen házaspár lakásába költöztették
õket.(Édesapja egyik intézkedése nem tetszett a hata-
lomnak.)
A házaspárnak, különösen a háziasszonynak természete-
sen nagyon nem tetszett a dolog, különösen, hogy három
gyermek is van. 
- De nem ismerték az én édesapámat, - folytatta Lilla.
- Vett egy szép virágcsokrot, és bemutatta a családját. A
házaspárral nagyon jó kapcsolat alakult ki, halálukig
tisztelték egymást, õket gyerekeket unokaként szerették.
Dr.Zákonyi Ferenc Balatonkutató, szép kort élt meg,
nagyszerû elõadó volt. Ennek kapcsán mesélte Lilla,
hogy a kórházban ahol kezelték idõsebb korában, általá-
ban az a kép fogadta, hogy édesapja középen ült, körü-
lötte a betegek és hallgatták élvezetes elõadását a Bala-
tonról. Az orvosok mondták, hogy gyógyító hatással volt
a betegekre.
Sokat olvastam, olvasok Zákonyi Ferencrõl, de a leányá-
tól hallani róla, nem mindennapi öröm volt számomra.

Morvayné Török Csilla
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�Aki olvasni szeret, az az unalom óráit, melyek elkerül-
hetetlenek életünkben, gyönyörûséges órákra cseréli fel.�

Montesquieu

Nagyon praktikus ötletnek tartom a
�Hozz egy könyvet, s vigyél magadnak
olvasnivalót� amely itt Szántódon a
Polgármesteri Hivatal elé kihelyezett
polcról valósítható meg.

Unokámmal kezdettõl fogva lelkes látogatói vagyunk a
helyszínnek, hiszen mindig találunk magunknak valami
�csemegét�. Õ óvodásként a motoros újságnak,
színezõknek, mesekönyveknek örült a legjobban, míg én
szívesen betûztem végig Vitray Tamás Szilágyi János
könyvét, a Readers Digest magazinokat, vagy egy- egy
romantikus regényt, még a férjemnek politikai témákra
�vadásztam�. Cserében mozgósítottam a rokonokat,bará-
tokat, s az általuk felajánlott könyveket, barkács magazi-
nokat, Lakáskultúrákat szállítottam a polcra. Volt olyan
már agyonhasznált olvasnivaló amirõl úgy gondoltam ezt

feltétlenül másoknak is meg kell
ismerni, ezért egy kis tisztogatás,
ragasztás után visszavittem.
A kezdeményezés nemcsak nekünk
tetszett, fõleg hétvégeken találkozom,
a padon ülõ a helyszínen olvasó
emberekkel.Nyaralóként szívesen
fedeztem fel, egy-egy kihelyezett
Szántódi Hírlevelet,mert így a
községgel kapcsolatos hasznos infor-
mációkhoz is jutottam. 
Remélem a kezdeményezés még
sokáig élni fog, kívánok minden
olvasótársamnak sikeres böngészést a
könyvek között, kellemes idõtöltést az
olvasással!

Üdvözlettel: 
Szénásy Béláné

Üdvözöljük minden kedves olvasónkat.

Továbbra is változatlanul tartanak kéthetenként a jó hangu-
latú próbák. Ebben az évben is sok felkérést kaptunk, töb-
bek között Balatonföldváron farsangi bálra, Telekibe a szép
korúak ünneplésére, ünnepélyekre és mulatságokra. Sajnos
a jelenlegi létszámunk folyton csökken. Vezetõnk Bognár
Gyula egyre több felkérést kell, hogy elutasítson ezért.
Örömmel vennénk, ha többen jelentkeznének, hogy bõvít-
hessük jó kis csapatunkat. Próbáinkon jókedv és hangulat
van, melyet mi is kikapcsolódásképpen élünk meg és sok
barát is egymásra talál. Tehát aki kéthetente hétfõn este 2
óra hosszára szabaddá tudná tenni magát és van kedve
csatlakozni azt szeretettel várjuk. Sajnos a létszámunk nem
csak elfoglaltságok és betegségek miatt csökkent. Kedves
nótás társunk Nagy Marika halála mindenkit lesújtott. Ez-
úton is részvétünket fejezzük ki és sajnáljuk, hogy nem le-
het többet közöttünk. Minket nem szabad összekeverni egy
profi kórussal. Túlnyomórészt idõs emberekbõl álló kis
hobbi csapat vagyunk. Komolyan vesszük, amit csinálunk,
hogy mi is tegyünk valamit Szántód ért. Próbáljuk a legjob-
bat kihozni belõle, még ha kevesen is vagyunk, Május 25-én
volt a Kelet Balatoni Kistérségi Gála amin érezhetõ volt
csapatunk gyengesége. Mikor a kistérségi csoporttal együtt
léptünk fel sokkal nagyobb sikert arattunk. Ebbõl is látni,
hogy mennyire hiányoznak a jó és erõs hangú énekes tár-
sak. Legközelebb a Szántódi falunapra készülünk, ami sok
ember számára fantasztikus esemény és páratlan élmé-
nyekkel teli boldog nap. Szeretnénk ismét megteremteni a
jó hangulatot ezen a napon úgy, ahogy az megszokott tõ-
lünk, de ilyen emberhiány mellett lehet,hogy fellépésünk
elmarad. 

Sok szeretettel üdvözölnek mindenkit a 

Szántódi Magyarnóta Kör tudósítói:

Sebestyén Ica és Feri

NÓTAKÖR HÍREIOLVASÓI LEVÉL
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SZÁNTÓDPUSZTA  HÍREI

Megnyitó, 2017. május 19.   �Erdõn, mezõn járva�

Szántód Község polgármestere, Vizvári Attila nyitotta
meg az idei kiállításainkat.

Meghívásomra szép számmal érkeztek vendégek, akik

úgy, mint a korábbi években, tiszteletüket tették a szán-
tódpusztai rendezvényen.
Köszöntöttem  körünkben kiállításunk alkotóit:
Az �ERDÕN, MEZÕN JÁRVA�  kiállításon, mint termé-
szetfestõ és grafikus mûvész , Matyikó Tibor önálló kiál-
lítását mutattuk be, aki jelenleg a Veszprém megyei Ba-
latonvilágoson él és alkot.
Elsõ jelentõs egyéni kiállítása Tiszavasváriban volt 1997-
ben. Ezt további tárlatok követték. Budapest: Gaál Imre
Galéria, Zöld Galéria, Francia Intézet, Kempinski Hotel
Galéria; Sopron: Erdészeti Múzeum;  Eger: Megyei
Könyvtár, Keresztény Ifjúsági Klub; Pétervására: Mûvelõ-
dési Ház; Heves: Mûvelõdési Ház; Mátrafüred: Erdésze-
ti Iskola; Debrecen: Brassai Galéria; Gyõr: Xántus János
Múzeum; Balatonfõkajár: Balatonfõi Falumúzeum.
Elsõ külföldi kiállítása Ulmban (Németország) volt 2007-

ben. Munkái eljutottak Európa számos országába, így
Németországba, Olaszországba, Luxemburgba, Angliá-
ba és Belgiumba.

A nagy galéria termében látható festményei nagy él-
ményt nyújtanak a látogató vendégek körében.

Sóti László, a Mezõföld Természetfotó Egyesület alelnök-
ének szintén önálló kiállítása látható �BARANGOLÁSAIM
A TERMÉSZETBEN� címmel.
Gyönyörû fotói a természet szeretetérõl, gazdag élmé-
nyeirõl, türelmérõl, kitartásáról tanúskodnak.
Dunaújvárosban született. Az általános iskolában kezdõ-
dött a természet szeretete és az érdeklõdése a fotózás
iránt is.
Az elmúlt években 2 barátjával több lest is építettek,

nyári és téli fotózásokra egyaránt. 
Fantasztikus hangulata van, amikor egy hideg téli napon,
szakadó hóesésben ülve a lesben beszáll az ember elé
egy héja vagy egerészölyv. A mindennapok rohanásában
pár óra alatt is ki lehet kapcsolódni, elfelejteni a mai világ
ezernyi gondját -  vallja Sóti László.
Sokszor fotózásra alkalmatlan idõben is kint ült a lesben
és csak nézte a madarakat. 
Fõbb Díjak:  Medvesi fotós maraton I. hely, MAFOSZ -
Utazás a világ körül - 2 különdíj, Madártávlat magazin:

Címlapfotó.
A kiállításon látható csodálatos fotókat szinte minden
vendégünk, látogatónk fotózza és élményükrõl bejegy-
zést, emléket írnak a fotómûvész albumába.

AZ  �ÕSI ÖRÖKSÉGÜNK, MESTERSÉGEK DICSÉRETE�
témakörben Vódli Zoltán  ostorkészítõ, bõrmûves, Junior
Prima Primissima Díjas népi iparmûvész alkotásai látha-
tók .
Olyan kiváló  Népi iparmûvész , aki olyan értéket hoz lét-
re és ápol  legjobb tudása szerint, ami mindenki számá-
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ra követendõ példaként  szolgál.
Fiatal és máris ennyi kitüntetéssel bír, egyszerûen csodá-
latos, példaértékû!
Használati tárgyai méltán képviselik a magyar népmûvé-
szet ezen ágát, hiszen az anyatejjel szívta magába a bõ-
rös szakma szeretetét.
Székesfehérváron született.
Jelenleg a budapesti Népi Mesterségek és Mûvészetek
Szakközépiskolájának Népi kézmûves � Népi bõrmûves;
Szíjgyártó-nyerges hallgatója.
Így ír magáról:
Kisgyermekként elvarázsolt a pásztoremberek tárgyainak
egyszerûsége, és gyönyörûsége. Nagy értéket jelentett
egy-egy bõrmunka, faragás, de csodálattal töltött el a ka-
rikás ostorok szépsége és használata is. A bõrmûvesség
és a pásztormûvészet azóta is fontos számomra, ezért fo-
lyamatosan képzem magam, hogy népmûvészeti értéket
képviselõ tárgyakat készíthessek. 
Hortobágyon tanulhattam számadó csikósok és pásztor-
emberektõl, akik szívesen és nagy szeretettel adták át tu-
dásuk.
2013. évben a �Fehérvári Kézmûves Egyesület� jelölt a
Prima Primissima Junior Népmûvészeti kategória díjára,
amit a szakmai zsûri megítélt számomra. 
A kiállítások alkalmával szívesen és örömmel tartok kéz-
mûves foglalkozásokat, hogy meg is tapasztalhassák a
népmûvészeti tárgyak alkotását is.
Számos oklevél, több kategóriában �Arany� minõsítés,
több elsõ, második díj, különdíjak, 2013-ban Prima  Pri-
missima Junior Magyar Népmûvészet és Közmûvelõdés
Díj, 2015 ben Népi Iparmûvész Díj.

Újra üdvözölhettük körünkben Czeglédiné Kenyeres Ré-
ka festõmûvésznõt, aki �PUSZTÁK VILÁGA� festményei-
vel mutatkozott be.
Számomra is nagyon kedves és sokoldalú egyéniség: a
kiállítás egyetlen nõi tagja, mindig vidám természetû,
közvetlen, egyszerû, szerény, természetkedvelõ ember.
Czeglédiné Kenyeres Réka  alföldi születésû. 
A sok gyakorlás tette végül tökéletessé a ló ábrázolását. 
Lovas oktatóként keresi a kenyerét, mellette elvállal kü-
lönféle megrendeléseket.

Képei részt vettek különféle kiállításokon is.
A tavalyi képein megelevenedtek õseink: Attila, Kop-
pány, Hun harcosok, Magor, Lovas íjászok.
Mostani képein a csikósok, tanyavilág életképek, a szi-

kes Hortobágy és persze a lovak, lovak, és harmadszor
is a csodás lovak!
Az érkezõ vendégek, felnõttek és gyerek csoportok  ér-
deklõdve  nézik alkotásait.

Megnyitónkat még színesebbé tette a Zamárdi Fekete
István Általános Iskola�GÁNICA� néptánccsoportja, akik
�FELCSÍKI� táncokat mutattak be.
Köszönjük szépen Szugfill Zsoltnak, a néptánctanárnak,
a táncos lábú diákoknak, hogy megnyitónkat gazdagítot-
ták.
Köszönjük szépen, hogy az iskola igazgatója, Tarr Péter
mindig szívesen teljesíti kérésünket és megengedi, hogy
az iskola diákjai felléphessenek.

Csodálatos fellépõnk volt a Balatonföldvári Ránki György
Zeneiskola növendéke, Potyi Kata, aki fagotton  játszott.
A darab címe: Ibert: A kis csacsi.  
A program záró részében Potyi Kata egy nagyon szép és
közismert dalt énekelt: a Tavaszi szél vizet áraszt, me-
lyet közösen, a tisztelt Közönséggel együtt énekeltük.
Zongorán kísérte Dojcsák Edit, a zeneiskola igazgatónõ-
je, akinek szívbõl köszönöm, hogy színesebbé tette ren-
dezvényünket. 
Katának is gratulálok, nagyon ügyes, aranyos és sok si-
kert kívánok számára az életben.
Egy ügyes szóló néptáncos , Nagy Norbert mutatkozott
be, elõadásában  �Szatmári botoló és verbunk� �ot lát-
tunk.
Elõadását nagy taps követte, megérdemelten!
Nagy köszönet Nagy Árpádnak, a rendezvény technikai
rendezõjének, volt kedves kollégámnak, hogy bármi ké-
résem van, segítséget nyújt, mint a megnyitó  napján is! 

Minden évben új tárlat nyílik a természetfestõk legkivá-
lóbb alkotóinak munkáiból. Ehhez a hagyományhoz eb-
ben az évben is hûek maradtunk.
Ezen a kiállításon a festmények, fotók és a hagyomá-
nyainkat megõrzõ gyönyörû tárgyak, gazdag világát mu-
tattuk be, melyek a szezonban mindenki számára meg-
tekinthetõ.

Remélem a kiállítás látványa, meghozza mindenkinek a
kedvet ahhoz, hogy egy kicsit megálljon, kimenjen a ter-
mészetbe és megcsodálja azt, ami mellett csak úgy elro-
hanunk.
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A budapesti Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium diákjai Szántódon
egy különleges sporteszközzel töltik szabadidejüket

Javasolnék még néhány rendezvényt, melyek megtartá-
sára a szezon folyamán kerül sor.
Már második éve sikeresen mûködik az úgynevezett kö-
zépkori táborunk, a Milites Crucis Sacrae Hagyományõr-
zõ Egyesület szervezésében. Elõadásaik zene kíséreté-
ben színes programmal társul, melynek végén mindenki
kipróbálhatja a középkori fegyvereket, íjászatot és más
harci eszközöket. 

A kulturális és hagyományõrzõ programjaink keretén be-
lül , az íjász versenyen kívül július 14-15-én Indonéz
Napok kerülnek megrendezésre Szántódpusztán, mely-
nek kimagasló vendége maga az indonéz nagykövet is.
A színes rendezvényen szakrális jávai táncmaszkok, in-
donéz táj fotókiállítás, wayang árny bábkiállítás,
gamelán hangszer kiállítás, indonéz tea bemutató, indo-
néz fõzõ iskola kerül bemutatásra.
Különféle ételek kóstolása, gyerek  foglalkoztató, zenei
koncertek vannak napirenden.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Július 22-én, este 19.00-kor Kristóf napi mise és a
gépjármûvek megáldása.                   
A misét és a gépjármûvek megáldását Böjte Csaba csik-
somlyói atya és Kocsi György Zamárdi plébános úr vég-
zi.
Az éves programok részletesen Szántódpusztán a Kultu-
rális központban látható, olvasható, illetve
weboldalunkon: www.szantodpuszta.hu oldalon.
Várunk minden érdeklõdõt a lovas táborba is, bentlaká-
sos, vagy napközis jelentkezéssel már felnõttek részére
is.

Kovács Szilvia,

IKK vezetõ, Szántódpuszta

TÁJÉKOZTATÓ

KÖZSÉGÜNKBEN 
A SZELEKTÍV HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA

MINDEN HÓNAP ELSÕ KEDDJÉN
TÖRTÉNIK
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PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM KÖZÖSSÉGI HÁZSZÁNTÓDPUSZTA

Nyitva tartás: június 1-szeptember 30-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
Könyvtár Maurer Teodóra, 15 órától   345 - 384
Családgondozó Csizmadia Viktória 06/20/386-0173
Közterületi rendész Kerekes Zoltán 06/20/328-1404
Polgárõrség Szántód 06/30/282-7279
Általános Iskola 340-013; 540143
Zeneiskola 340-832; 06/20/924-1059
Óvoda B.földvár 340-465; 540-266
Óvoda Kõröshegy 340-747
Állatorvos Dr. Dragon  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 310-781
Rendõrõrs B.földvár 340-004
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
Falugazdász Simor Ákos                  06/30/698-6127

FONTOSABB TELEFON SZÁMOK

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)

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. 
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 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 .


