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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
A képviselõ-testület 2018.február-március hónapban hozott határozatairól tájékoztatás
A képviselõ-testület
az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a polgármester cafetéria keretét évi bruttó
200.000.- Ft-ban állapította meg.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 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 költségvetési évet követõ három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
ezer Ft.
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- Szántód Község Önkormányzat 2018.évi közbeszerzési tervét elfogadta.
- az út- és járda felújítási munkálatokkal kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatására érkezett árajánlatok közül a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt. 350.000,- Ft+ÁFA ajánlatát fogadta
el. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert a vállalkozói szerzõdés megkötésére.
- a Rigó- és Móricz Zs.utcai parkoló tervezésére érkezett ajánlatok közül Babinszky Ágnes közlekedésépítõ
mérnök bruttó 470.000,- Ft-os ajánlatát fogadta el. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert a tervezõi-vállalkozói szerzõdés megkötésére.
- felajánlja és hozzájárul ahhoz, hogy a Kristóf tér telekhatár rendezése keretében a szántódi 421/1 hrsz.
alatt felvett, beépítetlen terület megnevezésû ingatlanból 31 m2 a szántódi 422 hrsz. alatt felvett, „büfé,
udvar” megnevezésû ingatlanhoz kerüljön csatolásra. A telekhatár-rendezés során tulajdonba adott 31 m 2
vételárát az értékbecsléssel megegyezõen 500.000.- forintban állapította meg. Felhatalmazta a polgármestert az adásvételi szerzõdés és a telekhatár-rendezési vázrajzok aláírására.
- a 2018.évi költségvetésben meghatározott támogatási keret terhére a civil szervezetek támogatására
pályázatot írt ki.
-a Szent Kristóf Természetjáró Egyesület , a Rákóczi Szövetség és a Siketek és Nagyothallók Országos
Szövetség Megyei Szervezetének 2017.évi önkormányzati mûködés, céljellegû támogatások felhasználásáról
szóló írásbeli szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadta.
- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény 20/A.§-a alapján pályázatot hirdet
közmûvelõdési szakember/programszervezõ munkakör betöltésére a jegyzõkönyvhöz mellékelt pályázati
kiírás alapján.
- Mucza Milán falugondnoknak a falugondnoki szolgáltatás – 2017.évi tevékenységérõl szóló beszámolóját
elfogadta.
-„Út- és járda felújítási munkálatok beszerzése Szántód Község Önkormányzata részére” elnevezésû
közbeszerzési eljárást megindította. Felhatalmazta a polgármestert az eljárás megindítására. A bíráló
bizottság tagjainak az alábbi személyeket választotta: jogi, közbeszerzési szakértelem biztosítása:
Dr.Schablauer Péter felelõs akkreditált közbeszerzési tanácsadót– a bírálóbizottság elnökének, pénzügyi,
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:KULCS Útépítõ és Mélyépítõ Kft., Fecske Kft. , 2.sz.Mélyépítõ Kft. , Pannon-Fuvar 2000 Kft., BalatonÚt Kft.
- Szántód Község Önkormányzat módosított 2018.évi közbeszerzési tervét jóváhagyta.
- az „Út- és járda felújítási munkák” elnevezésû közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és a dokumentációt elfogadta.
- a szántódi lakóhellyel rendelkezõ, házi segítségnyújtást és jelzõrendszeres házi segítségnyújtást igénybe
vevõ ellátottak által fizetendõ 2018.évi térítési díj összegét átvállalta a 2018.évi költségvetésben meghatározott egyéb pénzbeli és szociális ellátások kormányzati funkció terhére.
- a Május 1.utcai buszváró felújítására érkezett ajánlatok közül a Tefner Tibor 510.900,- Ft-os ajánlatát
fogadta el. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert a vállalkozói szerzõdés megkötésére.
- a Kisfaludy utcai stég bõvítésére érkezett ajánlatok közül a Tóth Ferenc bruttó 540.060,- Ft-os ajánlatát
fogadta el. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert a vállalkozói szerzõdés megkötésére.
- a 726/8 helyrajzi számú ingatlanon építendõ acél szerkezetes csarnok építésére érkezett ajánlatok közül a
Frisomat Kft. nettó 8.293.000,- Ft-os ajánlatát fogadta el. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert a vállalkozói szerzõdés megkötésére.
- a szántódi 769 és 770 hrsz-ú beépítetlen területek értékesítésre kijelölését visszavonta, az ingatlanokat
az önkormányzati vagyon részeként hasznosítja.
A képviselõ-testület 2018.február hónapban az alábbi rendeletet alkotta:
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2 /2018.(III.7.) önkormányzati rendelete
Szántód Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésérõl
Kissné Bolha Andrea fõtanácsos
Szántód referens
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FIGYELEM!
Változás a zöld hulladék szállításában

2018. május 1-tõl rendelet módosítás miatt a hulladékgazdálkodási közszolgáltató a
DBR Dél- Balaton Régió Nonprofit KFT a magán ingatlanokon keletkezõ zöldhulladékot az alábbiak szerint szállítja el.:
A közszolgáltató az ingatlanhasználóknál keletkezõ, az a-c pontban foglaltaknak megfelelõen kihelyezett zöld hulladékot házhoz menõ külön gyûjtõjárattal korlátlan mennyiségben elszállítja.
A zöld hulladék kihelyezhetõ:
a.
b.

c.

legfeljebb 120 cm hosszú, 40 cm átmérõjû és 25 kg méretre kötegelve
a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített szabványos gyûjtõedényben mely
lehet a vegyes hulladék gyûjtésére szolgáló gyûjtõedény amennyiben abban
kizárólag a zöld hulladék került elhelyezésre.
az ingatlanhasználó választása szerint a közszolgáltató által rendszeresített, külön
megvásárolható biológiailag lebomló hulladékgyûjtõ zsákban.

A hulladék gyûjtõzsákok 100,- Ft/db áron megvásárolhatók a Szántódi KAR-KER üzletben.
Tisztelettel kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy a jövõben a fent említett módon helyezzék ki a
zöld hulladékot.
Az egyéb zsákokban kihelyezett zöld hulladék nem kerül elszállításra!
Szántód Község Önkormányzata
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A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI
Kedves Szántódiak!
Abból az alkalomból Üdvözlöm a szántódi lakosokat, hogy
május 1-tõl én látom el településünk közmûvelõdési feladatait. Mivel már sokan ismernek, szeretnék csak röviden bemutatkozni.
Szántódon 1997 óta élek családommal. 2002. januárjától
dolgoztam községünk önkormányzatánál, elõször hivatalsegédként, majd 2008. júniusától falugondnokként. A tizenegy év alatt nagyon sok program megvalósulásában segédkeztem, megismertem a falu lakosait.
A második otthonom volt a munkahelyem, szerettem a falugondnoki munkakörömet, de 2013. júniusában mégis úgy
döntöttem, hogy szeretném más területen is kipróbálni képességeimet. Az azóta eltelt öt évben elég sok új lehetõséget kaptam, de valahogy mindig hiányzott a megszokott önkormányzati közeg, ahol otthon éreztem magam évekig.
Ezért döntöttem úgy, hogy az ismét megüresedõ közmûvelõdési szakember pályázatra jelentkezem. A jelentkezõk
közül a képviselõ-testület döntésének köszönhetõen a közeljövõben én láthatom el ezt a feladatot. Köszönöm a bizalmat!
Az elmúlt években nagyon sok jó program valósult meg

Szántódon. Szeretném én is folytatni azokat a hagyományokat, amelyeket az itt élõk megszoktak, illetve újabbakkal
gazdagítani.
Gondolom, inkább beszéljenek majd a tettek; - akarom
mondani a jó programok. Ne csak az újság oldalain, hanem
a valóságban is találkozzunk minél többet itt Szántódon!
A rendezvényekre szeretettel várok minden kedves szántódi lakost, nyaralótulajdonost és érdeklõdõt!
Tisztelettel: Balogh Józsefné Zsuzsa
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A KÖNYVTÁR HÍREI
Községi könyvtárunk szolgáltatásai évrõl évre bõvültek. Jelenleg a helyben használaton, a kölcsönzésen, a
könyvtárközi kölcsönzésen túl van információszolgáltatás, számítógép-használat és internetelérés. Adott a
lehetõség nyomtatásra, fénymásolásra. Minden kedves érdeklõdõt tisztelettel várunk a kulturális és közösségi rendezvényeinkre. Szeretettel hívjuk Önöket
az állandó és aktuális kiállításaink megtekintésére.
***
100 éve ért véget az elsõ világháború. Ehhez kapcsolódóan író-olvasó találkozót szerveztem, melyen
Gyócsi László e témához kapcsolódó legújabb kötetét - Balkáni tûz történelmi regényét - mutattuk be.
Március 27-én (kedden) 14.00 órára az emeleti nagyteremben gyülekeztek szép számban a nyugdíjasaink
és rajtuk kívül balatonföldvári és siófoki kedves olvasóim. Mindannyiunkat igazán lekötötte a szerzõ történelmi elõadása, az elsõ világháborúhoz kapcsolódó
története. Az író elõzõ köteteibõl is hozott magával.
Írásai iránt nagy érdeklõdés mutatkozott.

M E G H Í V Ó
Tisztelettel meghívunk és várunk minden kedves érdeklõdõt a Pálóczi Horváth Ádám Közösségi Ház (Szántód, Iskola u. 9.) kistermébe, ahol 2018.04.10-én (kedden) 17.00 órától
a Magyar Költészet Napja elõtt tisztelgünk.
Emlékezzenek Önök is a nap jelentõségére a
környékbeli és helyi alkotóinkkal és az Õ költeményeikkel való megismerkedéssel!
Programunk:
Szakáli Anna megnyitja Kuruczné Veit Judit:
Ablakok címû fényképkiállítását.
Szakáli Anna zamárdi költõt, írót és a Pillantás címû kötetét bemutatja Maurer Teodóra.
Szakáli Anna: Messze az ég címû megzenésített versének meghallgatása.

Errõl a témáról egy összeállítás is látható a könyvtár
elõterében lévõ tárlóban. Kölcsönzéskor szíveskedjenek megtekinteni a vele kapcsolatos anyagokat is.

Szakáli Anna bemutatja a „Berkenye Zamárdi Alkotókör“ Egyesületet - röviden a Berkenye-kört.
Versek a Berkenye-kör tagjainak tollából:
Prigli Zsuzsa, Völgyi Ildikó és Veit Judit.
Balogh Józsefné olvas fel a helyi költõink verseibõl.
Vizváriné Biró Anikó mutatkozik be verseivel
Maurer Teodóra verseibõl felolvasnak a Berkenye-kör tagjai.
Befejezésként elhangzik Szakáli Anna: Rejtõzködés címû megzenésített verse.
Az érdeklõdõ résztvevõk közt tombolán megnyerhetõk Szakáli Anna és Maurer Teodóra
könyvei.
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A Magyar Költészet Napja elõtt a környékbeli városok - Balatonföldvár és Zamárdi - valamint községünk
költõivel, versbarátaival és a költészetkedvelõ kedves
érdeklõdõinkkel együtt tisztelgünk.
Rendezvényünkre minden kedves érdeklõdõt sok szeretettel várunk.
Jöjjön közénk és térjen haza sok szép vers élményével,
netán egy új kötet szerencsés nyerteseként! (A tombolajegy ingyenes.)
***
Ugyanezen az esten nyitjuk meg Veit Judit - zamárdi
alkotó - ABLAKOK címû fényképkiállítását is. A kiállítás anyagát a kisteremben még egy hónapon át a

polgármesteri hivatal nyitva tartási idejében tekinthetik meg az érdeklõdõk.
Tisztelettel kérjük a látogatóktól, hogy szíveskedjenek
a terem egyéb programok miatti elfoglaltságát figyelembe venni. Megértésüket elõre is köszönjük szépen.
***
Tisztelettel megköszönöm olvasóink nevében is az
ajándékkönyveket Németh Zoltánnak és Ute Meingastnak.

20 ÉVES A KÖNYVTÁRUNK

Az intézmény a legelejétõl fogva mindig hétfõn és
csütörtökön tartott nyitva, eleinte egy, majd két, késõbb három órában. Amikor néhány évvel ezelõtt olvasóink véleményét is kikértük, volt is igény a nyitva
tartás meghosszabbítására. Ahogy a könyvtárnak
bõvült a szolgáltatása, szépen gyarapodott a látogatóinak a száma.
Könyvtárosként - amíg a közösségi háznak nem volt
vezetõje - a helyi ünnepségek szervezését is végeztem.
Helyi diákjainkkal köszöntöttük Március 15-ét, az
Idõsek délutánján a község 65 év feletti lakóit és
együtt vártuk a Mikulást. A késõbbiekben is, ha a
Pálóczi Horváth Ádám Közösségi Ház vezetõ nélkül
maradt, munkatársaimmal összefogva minden kitûzött rendezvényt megszerveztünk.
A Községi Könyvtár, amint már említettem, 1998.
márciusában kezdte meg mûködését, de annak az
ünnepélyes megnyitója július 3-án volt. Ez alkalomból tartottuk Szántódon az elsõ író-olvasó találkozónkat, amelynek vendége Csukás István volt.
Ha már szó esett az író-olvasó találkozóról,
folytassuk a visszaemlékezést azon költõk és írók valamint kiadók csak a számosságának megemlítésé-vel,
akik alkotásaikkal nálunk a két évtized alatt bemutatkoztak. Közel ötven költõ és író látogatott el könyvtárunkba, valamint több mint egy tucat kiadó mûveivel
ismerkedhettünk meg.
Már a második könyvtári évben könyvállományunk
jelentõsen gyarapodott a Megyei Könyvtár szerzeményezésének és két jelentõs önkormányzati pályázati
pénz elnyerésének köszönhetõen. Történtek idõközben jelentõs felajánlások egyes szervezetek részérõl és
szinte folyamatos volt az adakozás az olvasók részérõl.
A központi keretbõl rendszeresen vásárolt köteteknek a beszerzése révén nem csoda, hogy állományunk
jelenleg már több ezerre gyarapodott. A magyar nyelvû állományon kívül rendelkezünk német nyelvû
könyvekkel is.
Gyermekeinkkel bekapcsolódtunk a Megyei Könyvtár
által meghirdetett aktuális versenyekre, elismeréseik
másolatait máig megõriztük. Amikor a kistérségi ver-

1998-2018
Az önállóvá vált községünk akkori polgármestere - dr.
Karabinszky Gyula - a Zamárditól való leválás után
hamarosan javasolta a könyvtár megalapítását. Tekintettel arra, hogy Szántódon sajnos óvoda soha nem
volt, és az iskola mûködése is megszûnt, az akkori
képviselõ-testület is e nemes gondolat megvalósítása
mellé állt. Tanáremberként magam is örültem annak,
ha a könyvtár megvalósul, akkor az községünkben némileg pótolni tudja a hiányzó nevelési-és oktatási intézményeket.
Polgármesterünkkel felkerestem Kaposváron a Somogy Megyei és Városi Könyvtár akkori igazgatóját,
Varga Róbertet valamint a leendõ szaktanácsadómat,
Hivatalné Lantos Zsófiát, aki akkoriban még Kaposvár város fiókkönyvtárában - ami a 48-as Ifjúság útján
mûködött - dolgozott..Ekkoriban szûnt meg Rádpusztán a könyvtár mûködése, így a Megyei Könyvtár
ottani letéti könyvállományát Szántód község kapta
meg.
1998. március elején az akkori GAMESZ vezetõ, Kárpáti József és alkalmazottai a három üveges könyvszekrényt és a közel nyolcszáz darab kötetet községünk teherautójával Szántódra szállították. Közel ekkora mennyiségû könyvet ajándékoztam jómagam is a
saját könyvtáram anyagából, hogy így az elsõ olvasók
számára nagyobb legyen a választék.
Ezt az anyagot az akkor már szorgos asszonykezek
munkájának köszönhetõen kitakarított volt pedagóguslakásban tudtuk elhelyezni. Hogy a helyiség minél
otthonosabb legyen, ki függönyt és karnist hozott, ki
székeket adott, jómagam is szõnyegeket, asztali lámpát, terítõt és vázát adtam a könyvtár részére.
A kezdetekben csak egy szobára volt szükségünk,
ugyanakkor a belsõ szobában a könyvtári napokon a
nyitva tartás után rendszeresen tartottak asszonytornát. Ahogy a könyvtár berendezése és állománya bõvült, akkor ez a csoport a földszinti kisteremben tornázott.

Maurer Teodóra
könyvtáros
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senyeken felnõtt olvasóink vetélkedtek, mindig a legjobb helyezéseket érték el. Minden jelentõs könyvtári
év mozgalmaiba lehetõségeink szerint bekapcsolódtunk. „2000 - Az olvasás éve“ volt, 2006-ban elismerõ
oklevelet és jelentõs értékû ajándék könyvcsomagot
kaptunk „A Nagy Könyv“ programban való részvételünkért.
Minden évben megemlékeztünk valamilyen új ötlettel
a Magyar Kultúra Napjáról.
Törekedtünk a nagy évfordulók változatos módon
történõ megemlékezéseire: 2005-ben Csokonai Vitéz
Mihály halálának 200. évfordulójára,
Radnóti Miklós emlékének tiszteletére kistérségi szavalóversenyt szerveztem.
Annak ellenére, hogy megkezdõdött a volt iskolaépület átalakítása, az építkezési munkálatok ideje
alatt is üzemelt a könyvtár. A cél az volt, hogy legyen
egy modern faluházunk, ezért lebontották a tetõt, a
volt iskola épületét hosszmentében mindkét oldalán
kiszélesítették, kialakították az árkádokat, hogy ezek
a tartóoszlopok alkalmasak legyenek az emelet kialakítására. A volt pedagóguslakás, azaz már a könyvtár
elõtti terasz is elbontásra került, mert annak a helyén
alakították ki az elõteret és az emeleti lépcsõfeljárót.
Fontosnak tartották, hogy a Polgármesteri Hivatal is
ebben az épületben kerüljön elhelyezésre.
2000. október 23. tiszteletére került sor a Pálóczi Horváth Ádám Közösségi Ház ünnepélyes felavatására.
Amikorra a könyvtár öt éves lett, 2003-ban a jubileumi ünnepségre meghívott vendégeket
már
egy egész esztétikusan berendezett, modern könyvtár
várta. A Megyei Könyvtár a Szántódra kihelyezett továbbképzési napján országos hírû, neves elõadók, a
Megyei Könyvtár vezetõi és kollégái valamint megyénk könyvtárosai vettek részt.
2004-ben az e-Magyarország pont létrehozásával, az
érdeklõdõk számára a számítógépek biztosításával
kezdetben igen nagy volt az igény az internethasználatra. Amilyen gyorsan egyre több olvasó saját géphez
jutott, úgy ennek a szolgáltatásnak az igénybevétele
egyre csökkent.
Ugyanebben az évben szerepelt nálunk elõször a
„Kemmärä Kuckuck“ német népi zenekar, amely az
alakulóban lévõ testvérkapcsolatnak köszönhetõen
azóta is többször visszatért hozzánk, hogy településüket népdalaikat, táncaikat és hagyományaikat megismertessék velünk. Hogy a két település közti barátkozást megkönnyítsem, tolmácsoltam az eseményeket,
megnyitottam egyik tagjuk - Herman Utter - kiállításait, és levezettem a kórus legutóbbi szereplését is.
Minden évben mindig különbözõ módon ünnepeltünk
a Magyar Költészet Napja alkalmából. Annak köszöntési változatait visszakereshetik a kedves érdeklõdõk a mindig aktuális helyi újságunk megfelelõ szá-
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maiban. Emlékezetes ünnep maradt számunkra, amikor 2005-ben József Attila tiszteletére - a 100. születésnapja alkalmából - az õ verseit Bencze Ilona,
Koncz Gábor és Kovács István színmûvészek elõadásában hallgathattuk meg. Szívesen gondolok vissza arra az alkalomra, amikor ezen ünnepség alkalmából az
egész kistérség számára igen sikeres szavalóversenyt
szerveztem.
2007-ben alakult meg a Könyvtárak Kistérségi Társulása, ekkor Balatonföldvár városa kötött együttmûködési szerzõdést a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárral. Ez a szervezeti együttmûködés kilenc év után megváltozott, 2016-ban a kaposvári
könyvtárral a Balatonboglári Lukács Károly Városi
Könyvtár szerzõdött, és azóta még néhány könyvtárral kibõvülve a balatonboglári könyvtár látja el a központi könyvtár (KSZR) feladatait.
2008. márciusában a teljes könyvtári berendezést és
állományt a kisteremben helyeztük el. A földszinti helyiségek átépítése idején a könyvtár az ideiglenes helyén is zavartalanul mûködött. Áprilisban már zajlottak a könyvtár átalakítási munkálatai, melynek következtében - mivel a könyvtár mellett egy új irodahelyiség kialakítása volt a cél, falak bontására, ajtók kivételére került sor - annak az eredeti alapterülete
csökkent és a módosított helyisége különös alakzatot
nyert el. A nyár végére sikerült az új könyvtárba viszszaköltözni.
A felújított könyvtár ünnepélyes átadása 2008. szeptember 5-én volt. A 10 éves könyvtár ünnepségén Tüskés Tibor volt a vendégünk, akinek akkor a Derûs borúlátó címû kötetét mutattuk be.
Idõközben a könyvtár szépen gyarapodott könyvállományát a volt pedagóguslakás mindkét szobájában az
újonnan beszerzett könyvespolcokon tudtuk elhelyezni.
Meg kell említenünk, hogy évente megemlékeztünk a
Magyar Népmese Napjáról is, ezek közül az ünnepségek közül talán a legkiemelkedõbb 2009-ben volt,
amikor a Meseország címû kiállítási anyagunkkal vártuk a Csillag születik nyertesét, Utasi Árpád mesemondó volt a vendégünk. 2009 nyarán történt meg a
teljes könyvállomány újraleltározása, az adatok számítógépre való felvitele.
A 2010-es esztendõt azért emelem ki, mert a könyvtár
történetében egy fontos változás következett be. Községünk szülötte sajnos 2009-ben elhunyt.
Az intézmény 2010.06.26-án felvette községünk szülöttének a nevét, így azóta a pontos elnevezése:
Tüskés Tibor Községi Könyvtár. Ugyanerre az alkalomra készült el írónk tiszteletére az emléksarok és
ezen a napon adtuk át az özvegynek az írót megilletõ
Szántód Község Díszpolgára posztumusz díjat.
Azóta is minden évben változatos módon megemlé-
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keztünk községünk szülöttérõl. Neves elõadókat, néha kortárs alkotókat hívtunk meg, emlékezett a család, a baráti kör vagy épp a róla szóló kötetet Bartusz-Dobosi László: Egy élet térképe - mutattuk
be.
2012-ben szerveztem és azóta is minden évben szervezem a SZKÍT rendezvényeket. Jómagam sem gondoltam volna az elején, hogy ez egy nagyszerû ötletem
lesz és évrõl-évre van rá igény. A SZántódi Kötõdésû
Írók Találkozója közt több visszatérõ alkotótárs is
van.
2013-ban tisztelt meg bennünket Dr. Boross Marietta
is, aki az egyik legidõsebb szántódpusztai születésû
személy. Õ igazi lokálpatriótaként szakmai tudásával
sokat tett a Szántódi Füzetek írói közt a pusztai emlékek megõrzéséért.
Önöket is sok szeretettel hívom és várom az idei év
Vll. ilyen találkozójára, ami várhatóan 2018.07.07-én
lesz.
2015-ben nagy irodalmi élményem volt, sikerült felvenni az akkor 115 évvel ezelõtt született Fekete István író fiával a kapcsolatot. Ennek köszönhetõ az ifj.
Fekete István könyvadomány.
A két évtized alatt megõrzésre kerültek a legjelentõsebb - Tüskés Tibor, Dr. Csillag Gábor és Batizi László - könyvadományai, amelyek elhelyezésére községünk célszerû vitrines szekrényeket készíttetett.
Fontosnak tartom megemlíteni az éveken át folyamatosan gyarapodó a könyvtárunk elõterében található
állandó kiállításunkat, a helytörténeti gyûjteményünket is érdemes megtekinteni. Hálás köszönetem mindazon szántódi lakosoknak, akik e célból tárgyi eszközöket, dokumentumokat bocsátottak intézményünk
rendelkezésére.
Kérem kísérjék figyelemmel a tárlókban lévõ ideiglenes kiállításainkat és vessenek pillantást néha a megújuló könyvtári dekorációkra is.
***
Gondoljunk vissza könyveink kiadására!
Szerencsés helyzetben vagyok, mert a mindenkori
polgármesterek és képviselõ-testületeik szívesen kiadták a községgel kapcsolatos köteteinket.
2001-ben vetettem fel a községtörténet írásának a
gondolatát. A kutató-és gyûjtõmunka irányítását, az
alkotók bevonását magamra vállaltam. Összefogásunk eredményeként a Szántód (2000,-) címû községtörténeti kötetünket 2007. augusztus 31-én mutattuk be ünnepélyesen a szépszámú érdeklõdõ számára.
2014-ben községünk jelentette meg Simándi István:
Szántódpusztától Szántódig (1000,-) címû kötetét.
Ennek a szerkesztésében vettem részt és Szántódon
tartottuk meg a bemutatóját.
2016-ban szólítottuk meg faluközösségünk kreatív
tagjait, akiknek sokoldalúságát alkotásaikon keresztül
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vonultattuk fel a Szántód a mûvészetekben (2300,-)
címû könyvünkben.
(Szeretném felhívni a kedves olvasók figyelmét, hogy
az itt felsorolt könyvek a könyvtárban megvehetõk.)
Mindannyian érdeklõdéssel vettük kezünkbe a község
önállóságának 20. évfordulója kapcsán kiadott
Szántódi Hírlevél ünnepi számát (2018-április).
Köszönet a község vezetõsége számára, amiért ezeknek a köteteknek és a színes újságnak is vállalták a kiadását.
Örömmel említek meg egy következõ, már készülõfélben lévõ kötetet is, amely várhatóan a Szántódpusztán
45 évvel ezelõtt elkezdett és hagyománnyá vált
autómegáldás tiszteletére még Kristóf nap elõtt kerül
kiadásra.
***
Az eltelt két évtizednek az összefoglalása nem egyszerû feladat. Igyekeztem a legfontosabb dolgokat megemlíteni. Természetesen nem lehet a teljességre törekedni. Ezt a cikket figyelemfelkeltõnek szántam, s abban bízom, hogy aki a könyvtár eseményeivel, múltjával elmélyültebben szeretne foglalkozni, kézbe veszi a
hírleveleink beköttetett anyagát, amelyben A könyvtár hírei címû állandó rovatban mindennek alaposan
utána tud olvasni.
***
A könyvtár jubileumi évében két igen nagy jelentõségû rendezvény vár ránk. Ezek egyúttal a könyvtár kerek évfordulója ünnepségeinek számítanak, valamint
községünk számára igen nagy megtiszteltetést jelentenek.
Már szervezés alatt áll, hogy a Takáts Gyula Megyei
és Városi Könyvtár vezetõsége a Balatonboglári
Lukács Károly Városi Könyvtár-ral karöltve nálunk
kívánja - várhatóan június 19-én, kedden - a szakmai
napját megtartani.
A Somogy Megyei Honismereti Egyesület ugyancsak
Szántódon szeretné a közgyûlését összehívni, a konferenciáját levezetni.
Mindkét tanácskozás résztvevõi az elõadások után
községünk nevezetességeivel is szeretnének megismerkedni.
***
Remélem, hogy a cikk elolvasása után Ön is kedvet
kap a könyvtárlátogatáshoz, Önt új olvasómként köszönthetem.
Maurer Teodóra
könyvtáros
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IDÕS VÁRI FERENC EMLÉKEI SZÁNTÓDPUSZTÁRÓL
Községünk egyik legidõsebb embere - idõs Vári Ferenc - aki Szántódpusztán, 1938. május 12-én látta
meg a napvilágot. Az édesapja Vasicsek János, akinek
a testvérei Vasicsek Lajos, Margit és Magdolna is a
puszta lakói voltak. A család a második világháborúig
élt a pusztán majd Kõröshegyen laktak.
Amikor Szántódpuszta lakóinak az idegenforgalom
fellendülése miatt a pusztáról el kellett költözni, akkor került a Szili család Zamárdiba, a Csap utcában
építkeztek.
Azóta Szántód faluban laknak Vörös Gyula, Farkas
Zoltán, Farkas Ferenc, Farkas István, Rudolf Nándor
és Rudolf Mária.Az Éberhardt család is ott élt, az
Éberhardt volt az Erdészet párttitkára, Õk is a faluba
jöttek be.
Beszéljünk az épületekrõl!
Ma is áll a pajta. Az istállónál, ami a csárda volt, ott
laktak Farkasék. Õ volt a puszta gazdája, a Farkas osztotta be a munkát. Ugyanabban a házban laktak a
Bernvalnerék, Õ volt a pincemester, ez a tisztség apáról fiára öröklõdött. Három fiúk volt, Feri, Zoli és Pista. Itt lakott Szabó Józsefné is.A másik házban - most
a pajta végénél vagyunk és az emlékház felé fordulunk
- lakott Vörös Gyula és Vörös Panni, aki most Balatonendréden él. Utána lakott Szabó Imre a feleségével.Ha kellettek napszámosok, Zalából hozták a papok a summásokat.
Úgy lakott Récsei István, akinek ott a temetõben a sírköve. Nagyon rendes, becsületes ember volt, a háborúban megtanult oroszul, éjjel-nappal tolmácsolt az
oroszoknak.
A Récsei Pista mesélte, hogy egyszer csak megjelent
egy orosz kétszemélyes gép és a „lityinant“ (hadnagy)
hozott neki egy nagy csomagot a tolmácsolásért. Neki
nagyon sokat köszönhet a puszta, hogy nem lõtték
szét, közülünk emberáldozat nem volt. Csak a disznókat lõtték le, mert a húst elvitték a frontra.
A partközelben csúnya világ volt ám! A vasutas üdülõvel szemben lakott a Márton Feri bácsi, akinek szétlõtték a házát, mindkét gyereke meghalt. Ott lakott a
Petnár, a fia Jóska volt, Õ ide került a Somosba, itt
volt a Jókai utcában.
Na megint egy újabb ház, egy házzal megyünk arrébb,
a kastély felé indulunk. A déli oldalában lakott Molnár János, aki Kõröshegyrõl jött ide. Az egyik fia festõ és Kõröshegyen él, a másik fia pedig Bálványoson.
Molnárék mellett lakott Pintér István, akinek az anyja Kõröshegyre került, de már nem él. A fia Kõröshegyen él, rendõr volt.
Szili Ferenc lakott a kápolna felõl, Õ Kaposvárra ke-

rült. Szili József palacsintasütéssel foglalkozott,
Zamárdiban épített, ott is él. Mariska az erdészeti
üdülõben fõzött. Aztán következett a Peitli István, a
mindenki által most ismert Peitli József nagypapája. A
Peitli mellett lakott a Gungel bácsi lánya, a Rózsi Balatonföldvárra került. Aztán jött a Rudolf Nándi és
Mariska, akiknek az általunk most ismert Rudolf
Nándi már az unokájuk. A Mariska és a Simon Tibor
a Csemetekertben élnek.
Aztán terült el a „szilvás“, ez volt a papok kertészete.
Egy sorban tizennyolc darab gyümölcsfa volt. Ezt csak
a Római úton lehetett megközelíteni.A szilvás felõl
palatetõs ház állt, abban lakott a Vasicsek és a Péceli
család. Akkor még nem volt a 7-es út. A teheneket is
a Brettyóban legeltették.
A volt pusztaiak találkozóján itt volt a Péceli is, Balatonszabadiban lakik.
A Vasicsek család õsei, amikor a szerb háború volt,
akkor magyarosíttatták a nevüket. Ez a háború ideje
alatt történt, talán a papok javaslatára változtatták
meg Várira a nevüket.
Mellettünk, a hizlalda felõli hosszú házban lakott Parragi Gyula. Gyula bácsi volt a bognár, az Õ lánya, a
Parragi Juliska él a Tabi Pistával.Ne feledjem el, a Sörös Karcsit, az Õ lánya volt a Sörös Rózsi néni, aki a
Farkas Ferenc felesége lett.
Aztán Pap József, a volt kõröshegyi téglagyár melletti
szolgálati lakásban lakik. Az Õ fia, a Ferkó Kõröshegyre, a lánya, Mariska, Budapestre került. Presztovics István a pusztáról Balatonföldvárra költözött.
Megemlítem Foki Lacit, akinek az apja volt a kovács.
Õ gépészmérnök lett, sajnos fogságban volt, de a felszabadulás után megjavította a traktort, hogy a pusztán el tudjunk kezdeni gazdálkodni. A pusztáról
Zamárdiba költözött, ott lakott, és a volt kereki gépállomás igazgatójaként dolgozott.
Ennek az épületnek a végénél volt a kovácsmûhely, a
bognármûhely, majd a daráló, azonban az igazi kovácsmûhely a hizlalda mellett volt.
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A borpincészetet az ötvenes években kezdték, Bernvalnerék vezették, amikor Õk kihaltak, az ifjabb
Siebert József lett a pincemester.
A következõ ház a mûhelytõl a góré felé egyenesen
fekszik, amibõl a Hársháziék Zamárdiba kerültek.
A Hársházi után laktak Tapolcaiék, késõbb õk Takács
nevet kaptak. Egy ideig Takács Oszkár édesapja is volt
pincemester. Eszembe jutott még Varga János is, akinek egy fia volt, Õ is a pincészetben dolgozott.
Nem mondtam még, hogy pusztaiak voltak, aztán a
révnél laktak, Bíró János és a fiai is. Jancsi nevû fia,
hajós, Jóska fia pedig rendõr lett, a szülei meg itt építettek a Somosban.
A Major Lajos is Szántódra jött be, itt lakott a Kovács
Béláék, a Kovács Ági szülei mellett.
A papunk Szarka Valér volt, aki Zamárdiból rendszeresen átjárt a pusztára misézni. Minden nagy ünnepet
megtartottunk és a cselédségnek is vasárnaponként
részt kellett venni a szentmisén.
Orvosunk szintén Zamárdiban volt, a Polczer nevû. A
bábát Lujzi néninek hívták, gyermekszületéskor mindig segédkezett, anyám is négy gyermeket hozott világra. Szüléskor teknõben mostak kezet, a babát fehér
lepedõbe tekerték.
Jaj, Istenem! Megint csak visszagondolok a háborús
idõkre. Ugyan én még kicsi voltam, de él bennem, mit
meséltek errõl.
Az oroszok a pusztai asszonyokkal varrattak maguknak fehér lepedõbõl zászlót, mert át akartak menni a
befagyott Balatonon. Tervük meghiúsult, mert feltörték elõttük a jeget.
A hadnagyuknak magyar volt az édesanyja, nagyon
szerették a gyerekeket. Sokszor hallották tõlük ezt a
két szót „bozse moj“. Jaj, Istenem, a gyerekek almát
kaptak tõlük ajándékba.
A harcok elõl a pusztai nagypincébe menekültünk,
nem csak a pusztaiak, a révnél lakók is ott húzódtak
meg. Az oroszok ránk fogták a fegyvert, a pincébõl kiterelték az asszonyokat és a gyerekeket, a férfiaktól
pedig összeszedték a kabátokat és a bakancsokat. Addig amíg a katonák a pincében még valamit kerestek,
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a fejünk fölött cirkált egy német gép, de szerencsére
nem lõtt ránk. Fellélegeztünk, amikor a pincébe újra
bemehettünk.
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A felszabadulás után a szõlõföldeket elvették a parasztoktól, a szõlõt be kellett szállítani a nagy pincébe.Szántódpusztán ugyancsak az ötvenes években
mûködött egy sertéstelep is, az adott munkát a pusztaiaknak és a környékbelieknek is.
A családok konvenciót kaptak. Ez ágfát, méterfát, kenyeret és sót jelentett. A háztáji földet az asszonyok
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munkálták meg. Az anyadisznót a szaporulatával a
kanász hajtotta ki a mezõre.
Minden család kapott egy tehenet, a takarmányát
megtermelték. Tehénfejéskor mi, a gyerekek sorban
álltunk és bögrébõl ittuk a tejet. Szegény világ volt, a
ruháinkat megfoltozták, azok egyik gyerekrõl a másikra kerültek. Ha a cipõ egyikõnknek kicsi lett, belenõtt a másik gyerek, minden lyukas cipõt megfoltoztak. Az asszonyok szappant maguk fõztek, hamus vízben mostak, teknõben fürödtünk.
Télen felültettek bennünket a tejeskocsira, úgy mentünk a Zamárdi iskolába. Az Ács Józsi bácsi, a tanító úr apja Zamárdiban volt kanász.
Aztán a tanítónk Kõröshegyrõl a siófoki gimnáziumba került.
Idõs Vári Ferencnek (80 éves) tisztelettel megköszönöm emlékeinek készséges felidézését és szíves segítségét.
A visszaemlékezést Maurer Teodóra jegyezte le.

ISKOLAI HÍREK
Az elsõ osztályosok avató ünnepsége a balatonföldvári Gróf Széchenyi
Imre Általános Iskolában
Az iskola névadója Széchényi Imre, gróf (Horpács, 1858. márc. 31.
-Somogyvár, 1905. nov. 25.)
2002 óta a névadó születésnapjához kapcsolódóan tartják az elsõ osztályosok avató ünnepségét.
Agrárpolitikusként tevékenykedett. Tanulmányai
végeztével
1881-ben
hosszabb utazást tett
Amerikában. Hazatérése után élénken részt vett
Somogy vármegye politikai és gazdasági életében.
Több éven át a megye közigazgatási elõadója. Apja álmát valóra váltva Földvár pusztát fürdõteleppé
fejleszti. Ide csalogatja a nagybirtokosokat, a tudomány és kultúra képviselõit. Sportversenyeket rendez, díjakat alapít, jótékonysági bálokat, hangversenyeket szervez. Folyamatos írói tevékenysége
mellett fáradhatatlanul dolgozik. Kezdeményezi a
kikötõ építését, a fürdõtelep csatornázását, villamosítását. Alkotó szellemét Balatonföldvár patinás épületei ma is õrzik.
Kedves ünnepélyes mûsor keretében a nyolcadik
osztályosok felvezetésével, fogadalomtétel és

nyakkendõ kötés mellett hivatalosan is iskolapolgárrá fogadták a kis elsõsöket.
A mûsor rendhagyó volt mert megemlékeztek a
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nemrégen elhunyt, volt iskolaigazgatóról, Pentaller
Istvánról. Meghívott vendég volt a volt igazgató úr,
felesége, fia és unokái, valamint az iskola nyugdíjas
tanárai, a városvezetés, és a KLIKK képviseletében
a tankerület szakmai igazgatóasszonya.
Fehér László, az iskola tanára, aki igazgatóként dolgozott együtt vele,nagyon szemléletesen méltatta
Õt. Pentaller István munkássága olyan maradandó
és az iskola életét hosszútávra meghatározó szakmai és tárgyi fejlesztéseket biztosított, ezért fontosnak tartották, hogy a tanulók többet tudjanak meg
róla.
Az iskola tanulói versekkel, az elsõsök énekesmozgásos mûsorral, a zeneiskolások hangszeres
elõadással szerepeltek, nagy sikert aratva.
Az ünnepséget a Bajor Gizi Közösségi Házban tartották meg, majd megkoszorúzták az iskola falán
elhelyezett emléktáblát.
.
Morvayné Török Csilla

SPORT
A Magyar Evezõs Szövetség és a Magyar Diáksport Szövetség együttmûködésének köszönhetõen évrõl
évre megrendezik az Evezõs Ergométeres Diákolimpiát, melyen a Széchényi Imre Általános Iskola szántódi tanulói remek helyezéseket érték el:
IV./2. korcsoport Fiú
Galó Dániel 5. helyezés
IV./2. korcsoport Leány
Vízvári Tünde 6. helyezés
Gratulálunk!
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A téli versenyidõszakban két sportágban is megmérettette magát kiváló sportolónk Galó Tibor.
A februári Fedettpályás Atlétikai Országos Bajnokságon 4 arany és 1 ezüstérmet szerzett a következõ
versenyszámokban:
Aranyérem: Magasugrás, Hármasugrás, Súlylökés,
60 m gátfutás
Ezüstérem: Rúdugrás

A március 29-én megrendezett III. Zamárdi Tollaslabda Kupán Férfi nyílt kategóriában I. helyezést ért
el.
Gratulálunk!
ZENE
A Balatonföldvári Fúvószenekar
Matinékoncertet adott a Balatonszemesi, a Balatonföldvári és a
Zamárdi Általános Iskolákban
március 26-án, ezáltal sok gyermekhez elvitték a zenét. A zenekar sikereihez hozzájárulnak
azok a szántódi fiatalok is, akik
évek óta stabil tagjai a zenekarnak.
Galóné Kárpáti Ildikó
VOLT EGYSZER EGY ISKOLA

A mai Szántódiak közülük legtöbben helyben
jártak iskolába. Röviden tekintsünk vissza a történetére. Az elsõ írásos emlék, egy osztálykönyv alapján, 1907/08/09-es évfolyamon három szántódi, négy szántódpusztai gyermek
járt, akkor még a zamárdi iskolába.
1948-ban, Szántódpusztán egy gazdasági
épületbõl iskolát alakítottak ki, A tagiskola,
1952-ben elköltözött Szántódra, a Földessy féle vendéglõben tanítottak, 1959-ig.
1952-tõl 1956-ig Szelényi József (Pánovics József) tanított az iskolában.
Ezután az Ezer házaspár vette át a tanítást.
Az 1970-es években lecsökkent a diákok szá-

ma, és 1979.június 23-án megszûnt a tanítás
Szántódon.
Forrás: SZÁNTÓD monográfia 2007
Emlékszem, hogy 1979-ben a TV-ben is volt
egy film, Az utolsó Szántódi tanító (?) címmel.
Vajon meg lehet ez még az archívumban? Utána lehetne nézni?
A Jambricska család 1963 óta él Szántódon.
Jambricska Józsefné Klárival többször beszélgettünk arról, hogy milyen is volt régen Szántódon az élet.
Klári ígéretéhez híven elõvette az albumokat.
és a régi fényképeket nézegetve mesélt. Klári
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lányával sorolták az osztálytársak nevét, és az iskolai élményeket.
Köszönjük nekik, hogy idõt
szántak egy kis múltidézésre,
és megosztották velünk a képeket. Ha valaki felismeri magát, nem lesz véletlen!
Jó lenne, ha többen csatlakoznának hozzánk, a régi fényképek elõkeresésével, visszaemlékezésekkel. Talán a régi
Gesztenyésrõl is elõkerül egy
soha nem látott fotó!
Az elsõ fénykép 1973/74-es
tanévben készült, a tanító nénivel, Ezer Józsefnével.
A második kép is akkor készült, más felállásban.
Még egyszer köszönöm a „két
Klárinak”, hogy segítenek
Szántód múltjának megismerésében!
Morvayné Török Csilla
A II. VILÁGHÁBORÚ 1939-1945
2. RÉSZ

a kaukázusi olajtól elvágja. Az eredeti tervet Halder

A SZTÁLINGRÁDI CSATA

vezérezredes, vezérkari fõnök terjesztette Hitler elé. A
tervet Hitler átdogoztatta, és megmutatta a sztálingrá-

A hadászati helyzet 1942 tavaszán: Az 1941-42-es tél

di sírgödörhöz vezetõ utat. Ráadásul a szovjetek ke-

után a németek támadó ereje, csapatok szelleme,álla-

zébe került a teljes német haditerv!

pota töretlen és jó. A német tisztikar és a legénység jól

Ezért Sztálin átcsoportosította kb. egymilliós hadse-

képzett volt.

regét, hogy a német hadsereg oldalába és hátába zú-

A szembenálló orosz tömegek megbízhatóak voltak.

dítsa. .A csata már azelõtt eldõlt, hogy megkezdõdött

Az ügyes szovjet propaganda és az ostoba bûnös né-

volna.

met faji intézkedések fanatizálták az oroszokat. A
szovjet tisztikar nem volt kiképzett, mert Sztálin, közel
40.000 ezer katonatisztet kivégeztetett. Az új parancsnokok sem gyakorlattal, sem képzettséggel nem rendelkeztek.
A helyzetüket jellemzi a Kercsi csata. Mehlis fõkomisszár parancsba adta, hogy senki sem áshatja be
magát. Az eredmény: 200 harckocsi,1397 löveg,és
169198 vöröskatona lett a németek „hadizsákmánya”.
A Krím félsziget elesett.
1942 nyarán a német terv az volt, hogy a szovjeteket
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1942 kora tavaszán a szovjetek Harkov térségében

nem csupán munkával.

nagyszabású támadást indítottak. A szovjetek pa-

A német utánpótlás akadozott (technika és ember-

rancsnoka Timosenkó marsall volt. Sztálin kedvence.

anyag), a szovjetek a veszteségeiket korlátlanul tud-

katonai képzettsége nem volt. Sztálin érve: nem akar

ták pótolni. Az ellenfelek közötti erõviszonyt jellemzi: 4

ölbe tett kézzel üldögélni. A neki ellentmondókat félre-

az 1 arányú szovjet fölény.

állította (pl. Zsukov).

A szovjet „Uránus” fedõnevû terv a Sztálingrádnál har-

A német ellentámadás sikerei láttán az új vezérkari fõ-

coló németek bekerítését tûzték ki célul. ehhez 12

nök javaslatát a támadás félbeszakítására, Sztálin el-

hadsereg állt rendelkezésre.

utasította. A németek bekerítettek három szovjet had-

A hatodik német hadsereg parancsnoka (Paulus) ér-

sereget, kettõszáznegyvenezer vöröskatona került ha-

zékelte a veszélyt, és sürgette Sztálingrád feladását.

difogságba. A németek elõtt megnyílt az út a Kauká-

Hitler nem engedélyezte.

zus és Sztálingrád felé.
Sztálin kedvencei: Vorosilov, Timosenkó, Bugyonnij,
sorban szenvedtek el megalázó vereségeket. Helyettük Zsukov javaslatára pl. Rokosszovszkijt nevezték
ki: egyenesen a Gulágból került a tûzvonalba .Nagy
bûne volt, hogy az édesanyja lengyel. A sztálingrádi
csatában fõszerepet kapott, mint parancsnok.

Zsukov elérte Sztálinnál, hogy feladja minden talpalatnyi föld elvét. Az új feladat az arcvonal megtartása lett.
Az intézkedés hatására a szovjet veszteségek látványosan csökkentek.
A szovjetek helyzetén sokat javított az angolszász segítség. 1942 elsõ felében 2505 repülõgépet, 3023

1942. november 19.-én hófúvás és fagyos idõben

harckocsit, és 78.964 gépkocsit kaptak a szovjetek.

megindult a szovjet támadás. A mínusz 28 fokos hi-

A németek helyzetét a töretlen elõrejutás, és az elsõ

degben a bekerítés sikerült. A megmaradt katonáit

utánpótlási nehézségek jellemezték. A kaukázusi

Paulus egy 40 km hosszú és 20 km szélességû kat-

fronton üzemanyaghiány miatt heteket vesztegeltek.

lanba vonta vissza. A kitörést Hitler nem engedélyez-

Caricin = Sztálingrád = Volgográd – egy város három

te. Gõring a napi 500 tonna ellátmányból csak 100

neve.1942. évében 60 km hosszú és 4-7 széles Volga

tonnát tudott biztosítani, (légi úton). A téli ruha, tüzelõ,

parti nagyváros, közel hatmillió lakossal.

élelmiszer, gyógyszer hiányában a bekerített németek

Augusztus végén indult meg a német roham a város

halálra voltak ítélve. Több német katona fagyott meg,

ellen. Hitler véleménye, hogy a Vörös Hadsereget

mint ahány orosz lövedéktõl találva lett halott. A bete-

szétzúzzák, döbbenetes tájékozatlanság volt. A váro-

geket nem tudták a légi híddal elszállítani.

si harcokban kiderült a németek számára, hogy a la-

A hatodik német hadsereg megsemmisült. Százezer

kosság fegyveresen is támogatja a szovjet katonákat,

ember elesett, kilencvenezer hadifogságba került. A
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város északi részén harcoló németek 1943. február
másodikán feladták a hiábavaló ellenállást. Se lõszerük, se élelmiszerük nem volt. Pár ezren, akiknek még

MUNKÁLATOK A SZÕLÕS KERTEMBEN
II. rész

volt tartalékuk, tovább harcoltak. Ellenállásukat csak
márciusra tudták felszámolni.
A fegyvert letettek közül csak minden huszadik tért
haza 1955-ben.
Epifanov orosz egyetemi tanár fényképeket tett közzé
német katonák hullahegyeirõl. Õk voltak a hadifoglyok. Azokat a sebesült és beteg katonákat, akik nem
bírták a gyaloglást az oroszok lelõtték.
A németekkel harcoló orosz ukrán segédcsapatok
tagjait azonnal kivégezték.
H. Neyer Könyve: A sztálingrádi foglyok tragédiája
1942-1956 – orosz archívumok alapján készült. A ma
élõ németek érdeklõdését nem keltette fel. Ezek az
emberek feledésre ítéltettek! Ahogy Hitler leírta õket,
a mai német közvélemény sem foglalkozik az emlékükkel.
Forrás: Földi Pál:

Most már lassan túl vagyunk a lemosó permetezésen kikapáltuk a szõlõtõkéket, rendbe vannak a kordonok várhatjuk a fakadást, ami remélhetõleg nagyon jó lesz.
Általában az elsõ permetezést 2-3 leveles állapotban
kezdem el kén tartalmú szerekkel.
Azért arra figyelni kell, hogy 20 c fok felett a kén képes perzselni.
Általában ilyenkor elég szokott lenni csak a kénnel
való permetezés.
Amikor a szõlõ kb 15-20 cm hajtáshossz van, ilyenkor már peronoszpóra ellen is védekezek.
Ilyenkor nem árt használni felszívódó szereket is. A
permetezési fordulók általában 10-14 nap, de mindent az idõjárás fog eldönteni.
Rovarölõ szereket csak akkor használok, ha az elkerülhetetlen.
Mindenkinek jó munkát kívánok!

A sztálingrádi csata igaz története
Tamáska Péter: Beketovka, haláltábor Sztálingrád
alatt

Baráti üdvözlettel: Topos József

(Magyar Hírlap 2018.02.20.)
Szilágyi László
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A fotókat KISS ZOLTÁN készítette a
kõröshegyi emlékmûnél.

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,
A hírlevél fotósa: MORVAY ZSOLT
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.

SZÁNTÓD SOMOGY ÉSZAKI KAPUJA
SZÁNTÓDPUSZTA

PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM KÖZÖSSÉGI HÁZ

Nyitva tartás

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

Nyitva tartás: április 16 - október 15-ig
04.16-tól 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, 0630/ 458-16-13
E-mail:szantodpuszta@gmail.com
https://www.szantodpuszta.hu

Fotó: Cseplye L.

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
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
Hétfõ:

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.: 84/347-685; 06 30 265-4981
E-mail:info@szantod.hu www,szantod.hu

FONTOSABB TELEFON SZÁMOK
Körzetszám 84
Irányító szám 8622
Mentõk
104
Tûzoltóság
105
Rendõrség
107
Rendõrkapitányság Siófok
519-150
Rendõrõrs B.földvár
340-004
Rendõrjárõr Balatonföldvár
06/20/ 448-7941
Rendõrség KMB Molnár Balázs
06/70/415-9728
Segélyhívó
112
Kormányhivatal Balatonföldvár
84/795-068
***
Önkormányzat Szántód
347-685
Polgármester Vizvári Attila 545-047, 06/30/905-3015
Mûszaki csop. vez.Németh Zoltán 06/30/916-0140
Falugondnok Mucza Milán
06/30/400-1221
Köz.Ház és turisztikai információ
Balogh Józsefné
06/84 347-685; 06/30 265-4981
Könyvtár Maurer Teodóra, 15 órától
345 - 384
Családgondozó Csizmadia Viktória
06/20/386-0173
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
Biztosítás Brunner Jánosné
Fogászat Balatonföldvár
Földvár TV
Gyógyszertár Balatonföldvár
Gyógyszertár Köröshegy
Kistérségi Iroda Balatonföldvár
Kórház-Rendelõintézet Siófok
KÖGÁZ hibabejelentõ
MÁV infó
VOLÁN infó
Orvosi rendelõ B.földvár
Orvosi ügyelet B.földvár
Orvosi rendelõ Kõröshegy
Postahivatal Szántód
Rendõrõrs B.földvár
Rendõrség KMB Molnár Balázs
Siókom Kft. (Hulladékszállítás)
VIDaNET kábeltelevízió Zrt.
Vízmû hibabejelentõ
Falugazdász Tálos Eszter
Falugazdász Simor Ákos

348-744
06/30 553-5684
340-670
340-319
540-904
540-020
540-269
501-700
06/80/301-301
06/1 349 4949
06/84 310-220
540-246
340-113
340-008
310-781
340-004
06/70/415-9728
84/503 - 200
1203
06/40/240-240
06/70/489-3910
06/30/698-6127

