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Boldog Karácsonyt
Ma mindenkinek
Egy év ismét elmúlt,
A gyertyák már égnek.
És hol van a Karácsony?
A szívünkben él!
Ha szétárad bennünk,
Sugárzik a fény.
Hát jöjjön a Karácsony,
és egy békés új év.
Hol mindenki boldog
és senki se fél!
Nincs baj nincs harc, béke van ma,
Gyõzni fog a jó!
(Karácsonyi dal)
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ADY ENDRE:

Karácsony
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

SZERETETTELJES, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET,
EGÉSZSÉGBEN, SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ
ESZTENDÕT KÍVÁNOK A KÉPVISELÕ-TESTÜLET NEVÉBEN
VIZVÁRI ATTILA POLGÁRMESTER

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

ÁLDOTT, BÉKÉS, KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT
KÍVÁN: HAJNALKA, HENI, TEODÓRA, ZSUZSA

A közterület karbantartó
csoport.
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Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2018. október – november hónapban hozott határozatairól szóló tájékoztatás

-

-

-

-

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2018. október 24-i ülésén hozott döntései:
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta a Nemzeti Közmûvek Földgázszolgáltató Zrt. által
megküldött földgáz-kereskedelmi szerzõdést, és felhatalmazta a polgármestert az aláírására.
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Szántód 143 hrsz. alatt felvett, összesen 843 m2 területû ingatlanban lévõ tulajdonrészét, melyre vételi ajánlat érkezett, nem kívánta értékesíteni.
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot írt ki a szociális tûzifa igénylésére vonatkozóan.
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság Rendõrkapitányság Siófok kapitányságvezetõjének - Bene Zsolt r. alezredes - kinevezését támogatta.
A képviselõ-testület a 2018-2019-es tanévre megállapított körzethatárokban változást nem tartott szükségesnek, a településen élõ gyermekek számára a balatonföldvári Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola kijelölését
javasolta.
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete hozzájárulását adta, hogy a Szántód BalaLand Family Ingatlanfejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság, valamint a Szántódi Vitorlás Egyesület a „Szántód” településnevet az elnevezésében használja.
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2018. november 22-i ülésén hozott döntései:
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2019. évi belsõ ellenõrzési tervet az elõterjesztésnek megfelelõen elfogadta.
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a dr. Kisegyházi Attila által mûködtetett háziorvosi szolgálat
2017/2018. évi tevékenységérõl szóló beszámolót elfogadta.
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete Dr. Kisegyházi Attila Egészségügyi Szolgáltató Bt. részére
300.000,-Ft támogatást állapított meg.
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a C&M Dance Studio Tánccsoport Egyesület részére 50.000,-Ft támogatást állapított meg.
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az E-ON Energiakereskedelmi Kft. 2019. évi közvilágítási célú villamosenergia-ajánlatát elfogadta és felhatalmazta a polgármestert a teljes ellátású közvilágítási célú villamosenergia
adásvételi szerzõdés aláírására.
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2018. október – november hónapban alkotott rendeletei:
SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 9/2018.(X.29.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETE A TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS CÉLÚ TÛZIFA TÁMOGATÁS JOGOSULTSÁGI
FELTÉTELEIRÕL SZÓLÓ 10/2015. (XI.02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

-

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2018.(XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL SZÓLÓ
2/2018.(III.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

-

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 11/2018.(XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A NEM KÖZMÛVEL ÖSSZEGYÛJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYÛJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ 11/2015.(XI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

-

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 12/2018.(XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2018. ÉVI IGAZGATÁSI SZÜNETRÕL
Dr. Nagy Ildikó
hatósági osztályvezetõ
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AZ ELMÚLT ÉV MARGÓJÁRA!
TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A KEDVES OLVASÓT!
Pontosan egy év telt el azóta, hogy a szántódi önkormányzat dolgozójaként tevékenykedem a település szép
arculatának fenntartása érdekében. Az elsõ év mindig a tapasztalatszerzésrõl, az emberek megismerésérõl,
esetleges hiányosságok elvégzésérõl szól. Sok szép és hasznos feladat megoldását tudhatjuk magunk mögött az
idei évben. Hálát adok Istennek, hogy mindezeket balesetmentesen sikerült megoldanunk, mivel ez a legfontosabb. Köszönöm munkatársaimnak az egymás iránti odafigyelést, és ebben bízom a továbbiakban is.
Ahhoz, hogy fejlõdjön és szépülni tudjon egy település, mindenkinek hozzá kell tenni egy kicsit lehetõsége
szerint. Úgy gondolom, sikerült jó kapcsolatot kialakítanom a helyi lakosokkal és nyaralótulajdonosokkal is.
Vannak még megoldandó problémák, gondolok itt a hulladékok kezelési nehézségeire, amit csak közösen
tudunk megoldani. Az idei év ebben is kezdetnek számított, az önkormányzat pótolta a hiányosságokat a szolgáltató és az ingatlantulajdonosok között. Arra szeretnék kérni mindenkit, hogy figyeljünk egymásra, segítsük
a másik munkáját annak érdekében, hogy az itt élõk és átutazók is elmondhassák, Szántódon rendezettség van.
A közterület karbantartó csoport nevében áldott,békés ünnepeket és boldog új évet kívánok.
Tisztelettel:

Németh Zoltán
csoportvezetõ

A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI
Kirándulás
Az önkormányzat minden õsszel a véradóknak szervez egy kirándulást, így tisztelegve az emberi segítségnyújtásukért. Az idei kiránduláson a Magyarnóta-kör
is részt vett, mert ezen a napon léptek föl Csepelen, a
Csepeli Sörfesztivál alkalmából.
Szerencsére szép nap köszöntött ránk október 20-án,
amikor az ALDI parkolójából elindultunk Budapestre.
Tíz órakor már a Tropikárium elõtti sorban álltunk. A
cápás állatkert lakói között megtalálhatók cápák, aligátorok, egzotikus hüllõk és kétéltûek, kis majmok,
madarak, és több ezer színes halfaj. A cápaakvárium
alatt húzódó 12 méteres látványalagútban megcsodálhattuk a tigris-, és barna cápákat. A jelenlévõk között
még sokan nem jártak itt. Nagy élmény volt a rájasimogató akvárium, ahol igazán közelrõl figyelhettük
meg a rájákat.
Miután kisétáltunk a buszhoz, indultunk is Csepelre,
mert a nótakörünknek már délután egy órára a Királyerdei Mûvelõdési Ház színpadán kellett lennie. A
rendezvényre Lászlóné Magdika - a csepeli fesztivál
fõ szervezõje - meghívására érkeztek a szántódiak. A
Német Nemzetiségi Táncegyüttesük többször szerepelt már nálunk nagy sikerrel. Most a mi nótakörünk
aratott újabb sikert ezen a helyszínen.
Finom ebéddel kedveskedtek a vendéglátók, és ebéd
után megnéztük a nagyon színvonalas helytörténeti
kiállításukat és az udvaron álló tájházukat. Közben jókat beszélgettünk az asztaloknál, illetve belefeledkezhettünk a hangulatos elõadásokba.
Este hat körül búcsút intettünk vendéglátóinknak és
Csepelnek. Nem sokkal nyolc után már vissza is érkeztünk reggeli találkozóhelyünkre.

Köszönöm mindenkinek, hogy ezt a napot együtt tölthettük! A tavaszi kirándulásunkat Tatára a vizek városába szervezzük. Remélem akkor is velünk tartanak!
1956-os megemlékezés
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Az Erdészet téren felállított kopjafánál tartottuk forradalmi megemlékezésünket.

Ünnepi mûsorunkkal tisztelegtünk a hõsöknek, hogy
mi már szabadon, békében élhetünk. Azzal tudjuk ezt
megköszönni, ha testi, lelki, szellemi adottságainkhoz
mérten a tõlünk telhetõ legtöbbet megtesszük a jelenben, önmagunk, családunk, környezetünk, végsõ soron a magyarság és Magyarország szebb jövõjéért.

Elsõ világháborús emlékmû avatása
Mivel az elsõ világháború 100 évvel ezelõtt ért véget,
a centenárium kapcsán merült fel az ötlet, hogy az évforduló tiszteletére, az elesett szántódpusztai hõsök
emlékére községünk emlékmûvet állíttat. A képviselõ-testület ennek megvalósítása mellett döntött. A
kedvezõ döntéshozatal után kerestük fel Vizvári Attila polgármester úrral és Maurer Teodóra könyvtárosunkkal a Balatonendréden élõ Huszár László fafaragó mûvészt, végül polgármesterünk kérte fel õt az emlékmû elkészítésére.
Az emlékmûvön szereplõ idézeteket könyvtárosunk

Polgármesterünk, Vizvári Attila ünnepi beszéde után
a Gróf Széchenyi Imre általános iskola 8. osztályos tanulóinak elõadásával idéztük meg az 56-os történéseket. Felkészítõ tanáraik: Babina Éva, Mészáros Ágnes, Várszegi Balázs.
Ezt követõen szántódi polgárok idézték meg a forradalom szellemiségét verseikkel. Koszorúzás után a
Szózat dallamaival zárult ünnepségünk.
válogatta, illetve maga a fafaragó választotta ki az elsõ táblára Maurer Teodóra: Idegen földben címû versét.
Községünk vezetõsége úgy határozott, hogy méltó
hely az emlékmû elhelyezésére az Erdészet tér, ahol
az 1956-os kopjafa - szintén Huszár László alkotása is található. A Gazsó István által elkészített terv alapján a térkövezést a Térkõ és Kert Kft. végezte el, a
parkosítást és a növények beültetését az önkormányzat munkacsoportja kivitelezte.
Az elsõ világháborúban elesett hõseink nevének kutatásában a Somogy Megyei Levéltár munkatársa Nübl
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János levéltáros segített, aki a levéltár igazgatójával,
Polgár Tamással együtt ünnepségünket is megtisztelte.
Kárpáti József bocsátotta rendelkezésünkre Piller Dezsõ zamárdi tanár úr kötetét, amely az elsõ világháborúban elesett hõseink névsorát is tartalmazza.
Emlékmûvünk avatására november 10-én került sor.
Az ünnepségen ünnepi beszédet mondott
Dr.Neszményi Zsolt kormánymegbízott, Biró Norbert
a Somogy Megyei Közgyûlés elnöke és Vizvári Attila,
községünk polgármestere. A beszédek után az emlékmû ünnepélyes leleplezése, majd megáldása következett. Sajni Balázs kõrõshegyi római katolikus plébános az elesettekre emlékezve kérte Isten áldását.
Majd Huszár László, az emlékmû készítõje ismertette
alkotása szimbólumainak jelentését.
KOPJAFA SZIMBÓLUMAINAK
ELEMZÉSE

JELENTÉSE,

Alulról felfelé olvassuk a szimbólumokat:
1./ CSILLAGKÉP, belsõ része egyben rozetta.
SZERETET SZIMBÓLUMA.
2./ SZÉKELY-MAGYAR KERESZT (András kereszt)
szimbólum jelentése: HAZAFI-HAZASZERETET.
3./ A hármas még szimbolizálja a SZÜLETÉST ÉS
AZ ELMÚLÁST.
4./ NYOLCÁGÚ CSILLAG a négyes és a hármas
szimbólumnak azonos a jelentése:ÉRETT KORÚ,
KITÜNTETETT, VITÉZ, BÁTOR.
5./ ÖRVÉNYLÕ jelenti a NAPOT AZ ÉLTETÕT, AZ
ÉLETET ADÓT, vagyis ISTENT jelenti: AZ
ÖRÖKKÉ VÁLTOZÓ VILÁGOT, SZÜLETÉST
ÉS AZ ELMÚLÁST, AZ ÖRÖK KORFORGÁST.
Készítette: Huszár László
fafaragó
Szántód község nevében ünnepi mûsorral tisztelgünk
a hõsök elõtt.
Várszegi Balázs katonadalokat adott elõ tárogatón.
Nagy Norbert korabeli verbunkot táncolt.

A Szakasztó népdalkör elsõ világháborús katonadalokat énekelt.
Mucza Milán, Egy tartalékos honvédhadnagy elbeszélését olvasta fel.
Vári Ferencné elõadásában Várnai Zseni: Az anyaszív címû versét hallhattuk.
Vizváriné Biró Anikó, Reményik Sándor: Glória címû
versét szavalta.
Széles Ágota a Somogy megye kellõs közepében címû
dalt adta elõ.
Ünnepségünk végén az emlékmûnél elhelyeztük a
megemlékezés koszorúit.
Fontos dolog történt még az emlékmû leleplezése utáni héten. A Kõröshegyen élõ Vári Katalin és édesanyja sajnos a februári hírlevelünkben olvasható felhívásról és az áprilisi számban a kutatás addigi eredményeirõl szóló cikkünkrõl sem hallottak, õk csak a megemlékezésrõl értesültek. Ezért köszönjük, hogy az elesettek között szereplõ hozzátartozóikról - Vasicsek János
és Márkus Ferenc - fényképet adtak, dokumentumokat hoztak, a két család történetét és azok életének
összekapcsolódását családfájukon elmagyarázták. (Itt
jegyzem meg, hogy errõl a témáról következõ számunkban olvashatnak.)
Adventi készülõdés
Az idei elsõ adventi hétvége december 1-re esett, így
november 30-án már állt a Betlehem. A tavaly gondosan elkészített babák a Nyugdíjas Klub tagjaival (Kovács Béláné Marika, László Jánosné Ica, Nagy
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Károlyné Marika) és a GAMESZ dolgozói segítségével a megszokott helyére kerültek. Felkerültek a villanyoszlopokra az adventi fények, melyek az idén hat
új egységgel gazdagodtak.
SZÁNTÓD ÜNNEPI DÍSZBE ÖLTÖZÖTT!
Szombaton 16 órára a közösségi házba invitáltuk a
szántódiakat, akik maguk szerették volna elkészíteni
az advent díszeit. Ehhez minden évben Fekete Andortól kapjuk a szebbnél-szebb zöld növényzetet,
amelyet nagy gonddal és hozzáértéssel válogat. Köszönjük.
Az önkormányzat igyekszik az alapanyagok egy részét
biztosítani a jelenlévõk számára. Sokan éltek az idén
is ezzel a lehetõséggel. Látrányiné Gabika egy teljesen új szemléletû koszorút készített kövirózsával
kombinálva. A szorgos kezek alól asztali koszorú, ajtódíszek, karácsonyfafüggõk került ki. A gyerekek
spatulából hóembert készítettek, sõt mivel nagyon
várták már, egy-két Mikulás is készült. Közben finom
teát kortyolgattunk, édes teasüteménnyel, valamint
Kurdiné Edit finom mézeskalácsát majszoltuk. Hatkor kisétáltunk a Betlehemhez és gyertyával a kezünkben karácsonyi dalokat énekeltünk.
Kívánom, hogy mindenki megtalálja a karácsonyban
rejlõ nyugalmat, békességet és szeretetet! Mindenkinek áldott, békés ünnepeket!
És remélem idén tényleg „Hóban ébred majd az ünnep…”
Balogh Józsefné Zsuzsa
mûvelõdésszervezõ

A KÖNYVTÁR HÍREI
2018. november 24-én tartottuk meg - az idén immár
kilencedik alkalommal a József Attila-díjas írónk halála óta az évenkénti rendszerességgel szervezett - a
Tüskés Tibor megemlékezésünket.

tõje koszorúzta meg városa - Tüskés Tibor Zamárdi
Díszpolgára - és alkotótársai nevében. Az író szülõházánál Szántód község koszorúját Kurdiné Éberhardt
Edit és Mucza Milán képviselõ helyezte el.
Az íróról elnevezett könyvtárunk elõtt a balatonföldvári Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola tantestülete és tanulóifjúsága nevében

Vendégeink a 119/A jelzésû szülõház elõtt gyülekeztek. A megjelenteket Kurdiné Éberhardt Edit alpolgármester asszony köszöntötte. Az emléktáblát a
zamárdi Szakáli Anna költõ, író, a Berkenye kör veze-
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nyokat ügyes szereplésükért golyóstollal leptük meg.
Felkészítõtanáruk - Farkasné Geiger Csilla - vette át
az iskolai könyvtárnak szánt ajándékkönyveimet. A
rendezvény legfontosabb témája a Tüskés Tibor Válogatott bibliográfia címû kötet bemutatása volt. Dr.
Monostori Imre pedagógus, könyvtáros, kritikus, József Attila-díjas magyar irodalomtörténész, az irodalomtudományok kandidátusa ismertette velünk - Tüskés Anna által befejezett, összeállított és Stauder Mária által lektorált - a 2018.november közepén megjelent mûvet, amelynek címlapján - a Diskay Lenke tervezte - Tüskés Tibor ex librise látható.
A bibliográfia anyag gyûjtését 2013-ban Pécsett, a Tudásközpontban kezdtem el. Kiss Zoltán könyvtáros
nyújtott számomra szakszerû segítséget. 2015 nyarán
a meglévõ anyagot átadtam Tüskés Tibor unokájának
- Ujváriné Tüskés Annának - akivel a kötet mind teljesebbé tétele érdekében éveken át munkakapcsolatban voltam. A folyamatosan bõvülõ anyagot Tüskés
Anna igen nagy hozzáértéssel rendszerezte, és a bibliográfiát a legnagyobb gondossággal állította össze. Jó
volt arról is értesülni úgy Annától mint édesapjától Tüskés Gábortól - arról, hogy milyen készültségi fokban van a készülõ mû. A kötet igényes kivitelezése a
Kódex Könyvgyártó Kft. munkája, azt a nyomdából
november 16-án lehetett elhozni.
Farkasné Geiger Csilla tanár és Németh Mara
szántódi ötödik osztályos tanuló koszorúzott. A pécsi
családtagok és alkotótársak koszorúját Boda Miklós
pécsi nyugdíjas könyvtárossal -Tüskés Tibor volt kollégájával - együtt helyeztem el.Az ünnepség két helyszínét - egy vers kinyomtatott változatával, amit
az ünneplõk magukkal vihettek - jelképesen kötöttem
össze. Mindenki szívesen megismerte Kanizsa József
A ház most is áll (Tüskés Tiborra emlékezve) címû
költeményét.
Megemlékezésünk a diákok - Farkas Fanni, Mód Virág Éva, Németh Mara és Szentannay Száva - komplex irodalmi összeállításával vette kezdetét. A kislá-

A bibliográfia kiadását községünk is támogatta.Tüskés Gábor édesapja levélrészleteinek felolvasásával és
egy hangfelvétellel emlékezett édesapjára. Ez a téma
Advent közeledvén volt aktuális, mert Tüskés Tibor a
szántódi gyermekkori karácsonyaira gondol vissza.
Almássy Katinka, Balatonföldvár ismert költõje a Novemberi kollázs címû Tüskés Tiborhoz szóló legújabb
költeményét olvasta fel. Ezután Boda Miklós kortárs
szólt a közös munkásságuk során történt emlékeirõl.
Hivatalné Lantos Zsófia - a megyei könyvtár nyugdíjas könyvtárosa, aki az elsõ módszertani szaktanácsadóm volt -is megtisztelte ünnepségünket. Kifejezte
az örömét, hogy ez alkalommal ismerhette meg a Tüskés család tagjait és hozzátartozóit. Röviden utalt
könyvtárunk 1998-ban történt megalapítására, szoros
együttmûködésünkre, az azóta is tartó õszinte barátságunkra és gratulált a 20 éves tevékenységemhez.
A hallgatóság számára ismertettem a tárlókban és a
polcon lévõ kiállítási anyagot. Külön felhívtam a figyelmet a Király Lajos író által a Vll. SZKÍT napján
könyvtárunknak ajándékozott Tüskés Tibor portréra,
ami Simon M. Veronika festõ alkotása. Kiemeltem a
Tüskés Györgytõl és Balázstól kapott fényképeket,
amelyek az író nagykanizsai sírjáról készültek. Látha-
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tók voltak azok az új könyvek, amelyek Tüskés Tibor
életérõl szólnak, ezeknek a könyvbemutatója is nálunk került megrendezésre.
Végül vendégeink kínálása közben kötetlen baráti beszélgetés zajlott, majd vendégeink Tüskés Tibor mûveibõl és a Pro Pannonia Kiadói Alapítvány kiadványaiból vásároltak.
***
December 6-án, csütörtökön késõ délután nagy örömmel gyülekeztek a szántódi gyerekek közösségi házunk emeletén. Szüleik, nagyszüleik is örömmel kísérték el õket. Együtt örülhettek a szépen feldíszítet karácsonyfának, a terem ízléses dekorációjának, a modern és célszerû berendezésének.
Az est 17 órakor a Hahota Gyermek Színház mûsorával vette kezdetét. A szereplõk elõadásukba ötletesen
bevonták a gyerekeket, aktivizálták a szülõket és megmozgattak minden jelenlévõt. A Mikulás bácsi bajban
címû elõadás folyamán a bátrabb gyerekek verselhettek, énekelhettek a Mikulásnak, vele együtt varázsigét
mondhattak. A közönség nagyokat derült Trallala a
manó humorán és rímekben elmondott gondolatain.
Oszvald fõkrampusz csínytevései is nagy mosolyt fakasztottak minden gyermekarcon. Mikulásunkat a
krampusz hozta bajba, mert ellopta a varázspálcáját.
Mikulás bácsi kénytelen volt a gyermekek segítségét
kérni, akik azt szerencsére segítettek neki megkeresni. Szükség is volt erre, mert a Mikulás csak ezek után
vette kezébe a gyerekek névsorát tartalmazó aranykönyvét. Helyet foglalt, majd elõször a picurokat lepte meg, aztán az egyre nagyobb gyermekeket szólította, és ajándékozta meg. Néha õt is érte meglepetés, ha
egy-egy jószívû gyermek õt is megajándékozta. Külön
megdicsérte Pauker Dénest Rudolf Nimródot és
Ricza Annát, aki nagyon szépen furulyázott neki.A
Mikulás fenyõágakkal, masnikkal és lámpácskákkal
ékesített kiskocsija nem volt elég, még teli zsákot is
hozott a jó gyerekeknek.Mivel senkinél nem láthattunk virgácsot, beigazolódott, hogy Szántódon csak jó
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gyerekek laknak, mert az igen jól sikerült program
után minden kisgyermek a kezében értékes ajándékcsomaggal és boldogan távozott. A terembõl kifelé
haladva a gyerekek még válogathattak a manó által elpotyogtatott könyvek közül. Azonban ezeket az ajándékkönyveket összeszedtem, és a kis olvasóimnak
életkoruknak megfelelõen segítettem azokból választani.
A nézõk is jól érezték magukat ezen a vidám mûsoron. Elégedettségüket fejezték ki nem csak a programmal, hanem a megszépült nagyterem kedvezõ változásaival kapcsolatban is. Erre a napra elkészült a
színpad melletti sarok gipszkartonnal történt lezárása
és felszerelésre került a színpad elé való függöny.
Szeretettel megköszönöm minden kisgyermeknek a
szereplését, valamennyi munkatársamnak minden szíves segítségét, amivel számomra a Mikulás est sikere-

sebbé tételét elõsegítették.
Külön nagy tisztelettel megköszönöm a Takáts Gyula
Megyei és Városi Könyvtár igazgatójának - Horváth
Péter úrnak - és a megyei programszervezõ kollégámnak - Virág Erzsébetnek - a község vezetõsége
és a magam nevében is, nagylelkû felajánlást. Köszönjük szépen, hogy ennek a programnak a teljes költségét - ezzel a támogatással számunkra is nagy meglepetést okozva - intézményük magára vállalta.
***
Tisztelettel megköszönöm az újabb könyvadományokat Bernáthné Mágori Piroska „Piri mama“ hozzátartozóinak, akik Piroska néni hagyatékából könyvei egy
részét olvasóink számára ajándékozták. Köszönet
Kurdiné Éberhardt Edit, Rozs Szabolcs, Szénásy
Béláné számára.
Jómagam is több alkalommal többféle témájú szép
számú kötettel bõvítettem a szabadpolc kínálatát,
***
Kedves olvasóimmal tisztelettel tudatom, hogy könyvtári nyitva tartásunk a polgármesteri hivatal mûködéséhez igazodik, vele egyszerre kezdi meg téli szünetét.
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A Tüskés Tibor községi Könyvtár az új évben elõször
január 3-án (csütörtökön) tisztelettel várja az olvasni
vágyókat.
***
Minden kedves olvasómnak nagy tisztelettel kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket és igen jó
egészségben eltöltendõ, boldog és sikeres új évet kívánok.
Maurer Teodóra
könyvtáros
Szakmai nap Szántódon a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben könyvtárosok részére

Ebben az évben 2018. június hó 26. napján Szántódon, a Közösségi Házban került megrendezésre a
térség 23 környékbeli könyvtárosának továbbképzésére és informálására szolgáló szakmai nap.

A Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár,
mint a terület szakmai ellátója - a Takáts Gyula Megyei Könyvtárral kötött feladatellátási szerzõdés
szerint – 2016. évtõl látja el Ádánd, Balatonendréd,
Balatonföldvár, Balatonõszöd, Balatonszabadi, Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonvilágos, Bálványos, Kereki, Kõröshegy, Kötcse, Nagyberény,
Nagycsepely, Nyim, Ordacsehi, Pusztaszemes,
Ságvár, Siójut, Som, Szántód, Szólád, Teleki telepü-

lések könyvtárainak ellátását, tanácsadását.
Idén egy más könyvtáraknak is példamutató könyvtári helyszínen, Szántódon került sor az évi egy alkalommal megrendezésre kerülõ szakmai napra. A
településeken dolgozó, megjelent könyvtárosokat,
a megyei könyvtár hálózati osztályának vezetõjét
(Schmidtné Bakó Tündét) és kollégáit, valamint az
ellátást végzõ balatonboglári területi könyvtárosokat Vizvári Attila, Szántód község polgármestere
köszöntötte. Beszédébõl a vendégek megismerhették Szántód kulturális történetét, intézményeit és a
település jelenlegi adottságait.
Ezután Béres Krisztina, a Balatonboglári Lukács
Károly Városi Könyvtár vezetõje köszönte meg a
Polgármester Úrnak és Mauer Teodóra könyvtárosnak a szervezésben nyújtott segítséget. Ajándékkal
és virágcsokorral köszöntötte az idén 20 éves
könyvtárosi múlttal jubiláló helyi könyvtárost, Mauer
Teodórát. A vendéglátó könyvtáros, Teodóra is
könyv ajándékokkal köszöntötte a megjelenteket. A
szakmai program Egyed Nándor – a Takáts Gyula
Megyei és Városi Könyvtár hálózati munkatársának
– elõadásával indult.
A Könyvtármozi szolgáltatás lehetõségeirõl, elõnyeirõl és a megyei könyvtár által nyújtott támogatási
lehetõségekrõl beszélt, majd válaszolt az érdeklõdõ kérdésekre. Lenkey Tibor, Som község polgármestere és „tiszteletbeli könyvtárosa” felidézte a
múltat, megemlékezve a megye jelentõs könyvtári
személyiségeirõl, majd a jelenrõl beszélve kiemelte
elõadásában a könyvtár és a rendezvények fontosságát egy falu életében. Bemutatta a településük
hagyományos rendezvényeit és az ebben eltöltött
szerepüket. Feleségével – Lenkey Tiborné Irénkével, aki a település könyvtárosa - közösen alakítják
a falu pezsgõ kulturális életét. A szünet után Láng
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Edit – a balatonboglári terület munkatársa – Mirka,
avagy hogyan kell szeretni címmel egy könyvtári
gyermekfoglalkozást mutatott be a résztvevõk aktív
közremûködésével. A kortárs gyermekkönyvek és
az olvasás népszerûsítésének fontosságát hangsúlyozta elõadásában. A Szent Kristóf étterem finom
ételei után délután a résztvevõk Balogh Józsefné
vezetésével megtekintették Szántód nevezetessé-
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geit. A Tüskés Tibor Községi Könyvtár és a Közösségi Ház után Tüskés Tibor szülõháza, a Révcsárda, majd Szántódpuszta bejárásával fejezõdött be
a tartalmas szakmai találkozó. Szántód Község Önkormányzatának és a résztvevõ házigazdáknak itt
szeretném megköszönni a segítséget és támogatást!
Béres Krisztina

A II. VILÁGHÁBORÚ 1939-1945
HARC BUDAPESTÉRT
Budapest Európa legtöbbet támadott fõvárosainak egyike, az 1944-45 évi ostrom a 15. volt s egyben a legpusztítóbb is. A budai vár elfoglalása és az
elsõ szovjet páncélos megjelenése között 102 nap
telt el. Ennél csak az 1684. évi várostrom tartott tovább (104 nap) a török megtartotta Budát. A 15 ostrom bizonyítja Budapest jelentõségét (korábban
Buda és Pest).
Sztálin 1944. október 28.-án kiadta Malinovszkijnak (a II. Ukrán Front parancsnokának) a parancsot, hogy öt nap alatt menetbõl foglalja el Budapestet. Malinovszkij erõsítést kért, de nem kapott!
A szemben álló erõk: a 3. Magyar Hadsereg ütközet létszáma 17.400 fõ volt, szemben a második

Ukrán front 52.000 fõjével. Az október 29.-én megkezdett szovjet támadás célja volt, november 3.-ig
elfoglalja Budapestet. A támadók 40-50 km távol
voltak a fõvárostól. A magyar katonák ellenállása,
és a beérkezõ német erõsítések meghiúsították a
szovjet tervet. November 5.-re a szovjet páncélosok
támadása leállt. A szovjet veszteségek pótlására
Sztálin 200 harckocsit és 40.000 fõ katonát küldött
Malinovszkijnak.
A német- magyar alakulatok helyzetét, állapotát,
jól jellemzi a Csepel szigetért folytatott küzdelem. A
szovjet támadások november 14-tõl november 24.ig érték el Lakihegy és királyerdõ vonalát. A támadók négy hadosztálynyi erejével szemben pl. a magyar huszárhadosztály létszáma zászlóaljnyira olvadt (kb. 1.500 fõ). Az ellenállást támogatták a magyar tüzérek Csepelrõl, Soroksárról, a Duna jobb
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partjáról és a monitorok a Dunáról. Így tudtak érdemben ellenállni.
A Malinovszkij vezette Második Ukrán Front eredményeivel elégedetlen szovjet vezetés elrendelte a
Tolbuhin vezette 3. Ukrán Front bevetését a magyarországi harcokba. November 7 és 9 között
Kiskõszegnél átkeltek a Dunán és december 9-re
elérték a Barcs-Marcali-Balaton-SzékesfehérvárVelence vonalat. Ezzel Dél-nyugati irányból is fenyegették Budapestet.
Malinovszkij december 4.-én a Csepel szigetrõl a

jeges Dunán keresztül támadást indított a németmagyar alakulatok ellen Ercsi körzetében. Ezzel katonáit mészárszékre küldte – értelmetlenül! Tolbuhin katonái közben 10-20 kilométert tettek meg
naponta Budapest felé haladva. Az Ercsinél harcoló szovjet katonák kapták meg a magyarországi
harcok során adományozott „Szovjetunió Hõse” kitüntetések 43 százalékát. Ez 115 katonát jelentett.
Nagyrészt halottak voltak. 1945-ig a kitüntetést 12
ezren kapták meg. Ha saját katonáikkal így bántak,
mit várhattak az ellenfelek?
Az elszenvedett kudarcok miatt a szovjet katonai
vezetés – Timosenko marsall javaslatait követve –
átszervezte erõit. A 2., a3., a 3., és a 4. Ukrán Front
összehangolta tevékenységét. Tolbuhin feladata
lett áttörni a Margit –vonalat. A német-magyar védvonal 100 km hosszú volt, és mindössze 8000 ütközet létszám védte! A támadásban a 2. és 3. Ukrán
Front négy hadserege vett részt. A németek 400
harckocsit és 40.000 embert átcsoportosítottak a
Dunántúlra. Harci értéküket lerontotta az üzemanyag és lõszer hiány.
A második Ukrán front támadása december 20.án indult meg Kápolnásnyék környékén. Élõ erõben és tüzérségben ötszörös, harckocsikban és rohamlövegekben pedig három és félszeres volt a fölényük a védõkkel szemben.
December 24.-én a szovjet páncélosok öt kilométerre voltak a budai vártól! December 25.-én a szovjetek teljes készlettel elfoglalták a védõk üzemanyag és élelmiszer raktárát. Ezzel a védõknél rö-
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vid idõn belül pl. élelmiszerhiány lépett fel. Az eset
éles bizonyítéka, hogy a németek nem számítottak
Budapest nyugat felöli ostromára. Meglepetésükben az ellenintézkedésekkel is késlekedtek.
December 26.-án elesett Esztergom és ezzel a
külsõ gyûrû bezárult Budapest körül. A németek
felrobbantották a Mária – Valéria hidat. Budán egy
szûk gyûrûbe szorultak a védõk. A szovjet erõk a
pesti oldalon intézett támadásokkal késleltették a
német-magyar erõk Budára való átvezénylését.
A katlanba bezártak 80.000 polgári lakost, négy
német és három magyar hadosztályt (70.000 katona). A városlakók harci vesztesége 35.000 fõ halott
lett. A bekerített katonák vesztesége (sebesült, halott) szintén 35.000 fõ. Ez kb. napi 1.000 katona a
védelem részérõl. Olaszországban a németek hetente veszítettek ennyit.
A bekerítés után a németek szovjet parlamentereket indítottak a németekhez. Steinmetz Miklós nem
jutott át a szemben lévõ magyarokhoz. A gépkocsija aknára futott és felrobbant. A sofõr és a kapitány
meghaltak. Osztapenko átjutott a frontvonalon. A
német parancsnokság –Hitler parancsára- elutasította a megoldást. A küldetésbõl visszainduló parlamenter megkésett: a küldetésére meghatalmazott
2 órát túllépte. Õt sajátjai lõtték le. A perbefogott fõtiszteken a kihallgatásokkor nem kérték számon a
halálukat, fel sem merült esetük.
1954. február 11.-re a kitörési kísérlet napjáig ütközetlétszáma 11.000 fõre csökkent. Az 52 napig
tartó ostrom alatt december 24-tõl a 35.000 fõs létszámról. A tömeges éhhalált a lovaknak köszönhetõen elkerülték a bekerítettek. A két német lovashadosztály és a magyar lovak nélkül a halottak száma sokkal magasabb lett volna!
A szemben álló szovjet erõk 36.000 ütközetlétszáma háromszoros túlerõt jelentett február 11.-én. Ellátásuk minden vonatkozásban jó volt, a németeknek fogytán volt a lõszerük, fizikailag leromlottak. A
kitörés így nem sikerült, csak körülbelül 800 fõnek.
(Wolf csoport).
Felhasznált irodalom: Ungváry Krisztián Budapest
ostroma
Szilágyi László
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A NÓTAKÖR HÍREI
TISZTELT OLVASÓINK!

Az alkalmat megragadva, kis csapatunk nevében
kívánunk mindenkinek

November 16-án rendeztük meg a Szántódi Magyar
Nótakör megalakulásának 10 éves évfordulóját.

Áldott Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet!

Helyszíne a Pálóczi Horváth Ádám Közösségi Ház
volt, ahova nagy szeretettel és odaadással vártuk a
nótakör alapító tagjait, Bognár Gyula vezetõnket, régi
nótás társakat, kistérségi települések vezetõit,
helyetteseit és elsõ sorban Polgármesterünket,
Vízvári Attilát, valamint a képviselõ-testület tagjait,
akik nélkül ez az ünnepség nem jöhetett volna létre.
Köszönet a Nótakör összes tagjának, hogy
munkájukkal segítettek a rendezésben, díszítésben,
tálalásban és minden belsõ munkában.
Külön dicséretet érdemel Kovács Béláné, Marika, aki
egy emberként a szervezés élén állt és férjének, Béla
papának, aki a fantasztikusan finom pörköltet fõzte.
Köszönjük minden Szántódi-, és környékbeli vállalkozónak, vendégeinknek, nótakörösöknek, hogy
ajándékaikkal, adományaikkal hozzájárultak a
tombolahúzás nagy sikeréhez.
Nagyon köszönjük a tombola ajándékot azoknak is,
akiknek a nevét nem ismerjük.

Természetesen jövõ évben is szeretettel várjuk közénk
a nótázni, szórakozni vágyó, jókedvû embereket.
Üdvözlettel: Sebestyén Ica és Ferenc a nótakör
tudósítói.
Egy pár nevet említenék:
Somosi Konyha,
Topos pincészet,
Erdészeti konyha,
Klem Judit Szt.Kristóf étterem,
Szántódi gyógyszertár,
DM,
Spár,
Kar-Ker,
Balláné zöldséges,
Zsiga János,
Takácsné Marika fodrászat,
Dencs tüzép,
Varga Mihály autószerelõ,
Ifj.Vári Ferencné,
Csapó Józsefné,
Antal Gáborné,
Ifj.László János,
Kovács Istvánné,
Kovácsné Sárika,
Balatonföldvári írószer bolt,
Kõröshegyi gyógyszertár.

Ez a két fotó a 2008-ban,
a Nótakör megalakulásakor készült!
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DECEMBERI BORMUSTRA
A bor és a fûszer… /Bordal/
A bor és a fûszer egyik mint a másik
Okosan használva egészségre válik
Sokszor az embernek legjobb orvossága
De csak annak, aki mértékkel használja.
Hogy a borral hogy élj vedd ezt jól eszedbe
A bor is csak fûszer annak van teremtve
És ha kelleténél korábban megszokja
Nem lesz orvossága az öreg napokra.
Árt a forróvérû ifjú embereknek
Olajat a tûzre miért is öntögetnek
Ki belõle bevenni jó sokat nem átall
Olyan mintha enne paprikát kanállal.
(Vajda János)

tilának és a testületnek, hogy a rendezvényt támogatták, többek között az étellel, ami a borkóstoláshoz, elengedhetetlen. Nagyon szépen köszöni
Baloghné Zsuzsának azt, hogy igazi háziasszonyként sokat segített, dolgozott a rendezvény sikeréért.

Topos József helyi borász szervezésében, a kulturált borfogyasztás és a bor készítésének jegyében
zajlott a címben említett rendezvény december hetedikén, a Pálóczi Horváth Ádám Közösségi Házban.

Szép számban gyûltünk össze ezen a napon, helyi
és környékbeli borosgazdák és érdeklõdõk. A rendezvény meghívott vendége: Mikonya József növényvédelmi szakmérnök.
Saját termésû, fehér és vörös borát hozta el Antal
Gábor, Kárpáti József, Kárpáti István, Látrányi János, Németh Miklós id. Pohner János, Sánta Béla,
Topos József, Vajtai László, Vizvári Attila.
Az önkormányzat szépen elõkészített termében, az
asztalokon borkorcsolya, a borkóstolás kellékei, és
a bemutatóra hozott borospalackok. Topos József
ez úton is szeretne köszönetet mondani Vizvári At-

A mustrát a fehérborokkal kezdték.
Sorban töltögették a kóstolót a gazdák, közben beszéltek arról, hogyan zajlik náluk a szüret, a borkészítés, milyen tárolóedényeket, technikát, vagy
vegyszert használnak. Mikonya Józsefnek sok kérdést tettek fel, aki megosztotta velük tapasztalatait,
korszerû ismereteit. Beszélgettek a szõlõ betegségeirõl is.
Az biztos, hogy sokat kell dolgozni, oda kell figyelni a szõlõre, hogy egyszer csak az ünnepi asztalra
tehessünk egy üveg finom bort.
A bormustrán nem nyert senki, és mégis mindenki
nyert! Érmek átadására nem került sor, de sok tapasztalatra tettünk szert, és finom borokat kóstoltunk.
Morvayné Török Csilla
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A SZÍVDOKI
Remélem nem haragszik meg rám a fõorvos úr, de
amikor vizsgálatra, személyesen kerestük fel, és
hallgattam mély szakmai tudással és empátiával
mondott szavait ez jutott eszembe, hogy õ igazán
mindent tud a szívrõl, és segíteni akar. Akkor hallottam tõle, hogy annyi évesek vagyunk amilyen az
ereink állapota.
Örültem, hogy az Egészségfejlesztési Iroda
szervezésében, Dr. Nádasy Tamás kardiológus
fõorvos Szántódon is tartott elõadást, november
27.-én, a kistérségi lakosok részére.
Nem csak kiváló orvos, de nagyszerû elõadó is,
szavait nagy figyelemmel hallgattuk.
Beszélt a szív felépítésérõl, funkciójáról az erekrõl
és ezek betegségeirõl, a megelõzés fontosságáról.
Kérdéseinkre szívesen válaszolt.
Morvayné Török Csilla
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Minden esztendõnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért õsszel a napok rövidülni kezdenek, a sötétség minden este korábban
szakad alá, és minden reggel késõbben távozik, hideg támad, és befagynak a vizek, s a sötétség
uralma lassan elkezdi megfojtani a világot. Mi, emberek pedig megijedünk, s eszünkbe jut mindaz a
sok rossz, amit elkövettünk az esztendõ alatt, és
amikor eljön a legrövidebb nap, és a Világosság
angyala alászáll közénk jóságot keresni, egyszerre
mind meggyújtjuk a karácsonyfák gyertyáit, hogy
az Úristen, ha alátekint, fényt lásson a földön, s
megbocsássa a bennünk lévõ jó miatt a bennük lévõ rosszat.
Vass Albert
Régi karácsonyok bukkannak fel emlékeim villanásaiból, és megvilágítják az elmúlt idõt és embereket, akik élnek újra és örökké a kis karácsonyi
gyertyák puha, libegõ fényében.”
Fekete István
„Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az
évben, mely hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és a szereteté csupán
egyetlen egy, s annak is az estéje egyedül. Pedig
hidd el, Ismeretlen Olvasó, fordítva kellene legyen.
Háromszázhatvannégy nap a szereteté, s egyetlen
csak a többi dolgoké, s még annak is elég az estéje.”
Wass Albert
„Karácsonykor az ember
csodában, nemcsak te és
lág, az emberiség, amint
van az ünnep, mert nem
ni.”

mindig hisz egy kissé a
én, hanem az egész vimondják, hiszen ezért
lehet a csoda nélkül él-

Márai Sándor
„Kicsiny kunyhóban szeretet,
Szeressétek a gyermeket,
E szent karácsony ünnepén
Önöknek ezt kivánom én.”
Karinthy Frigyes
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PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÁLLANDÓ PROGRAMOK
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:
9.00 - órától 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:

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

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
06/84 345-384; 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
Gyógyszertár Szántód
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
568-490
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
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KARÁCSONY
A szeretet és béke ünnepe
Karácsony szent estéje.
Kisfalunkban a Karácsony családi ünnep
Ahol szeretteink összejönnek.
Nagyszülõk, szülõk, unokák
Körülveszik a karácsonyfát.
A fán felgyúlnak a fények
Felcsendül az ének.
„Mennybõl az angyal”…
Szól az ismert dallam.
A fa alatt ajándékok állnak
Melyek szeretteinkre várnak.
A Messiás érkezésére várva
Hogy békét hozzon a világra
Nagy szükség van rá nagyon
Mert a világ nagy része forrong.

2018. december

A nyugdíjasok jókívánságai.
Aranyosi Ervin verssel szeretnénk békés, boldog
karácsonyt, és eredményekben gazdag új évet kívánni
az egész nyugdíjas klub nevében!
Kovács Béláné, nyugdíjas klub vezetõje
Aranyosi Ervin
Örökké karácsony
Örökké karácsony
A karácsony jelképe, szeretet jelképe,
lelkünk ragyogja be égõ gyertya fénye!
Õrizgetni kéne tovább ezt a lángot,
legyen minden napunk szeretett áldott.
Legyen mindig részünk örömökben jóban,
emberi érzésben, tiszta, igaz szóban!

Könyörgés száll fel az égbe
Hogy legyen végre ismét béke!

Legyen a szeretet minden napunk része,

A világ forrong és gyûlölködik
A keresztényeket üldözik
Könyörgésünk az égbe száll
Hogy megszûnjön a viszály.

Lagyen egészséges, boldog minden ember,

Ember az embert szeresse
Bármilyen vallás szülötte
Forrjon össze minden eszmében
Békében, szeretetben, együttérzésben.

alakuljon jobbá a világ egésze!
ennél jobb kívánság –hidd el nekem- nem kell!
Múljon a rossz kedvünk létünk legyen álom,
legyen a világon Örökké karácsony!

Nézz le ránk ó Istenünk
Segíts népünknek, vagy elveszünk!
Balázs Sándorné Emi
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NE A HÓBAN, CSILLAGOKBAN
NE ÜNNEPI FOSZLÓS KALÁCSON
NE DÍSZÍTETT FÁKON,
A SZÍVEKBEN LEGYEN KARÁCSONY
Varga Domonkos
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SZERETNÉNK MEGKÖSZÖNNI AZOKNAK A
MUNKÁJÁT, AKIK ÍRÁSAIKKAL, FÉNYKÉPEIKKEL, VERSEIKKEL, VISSZAEMLÉKEZÉSEIKKEL
SEGÍTETTÉK MUNKÁNKAT.
BALÁZS SÁNDORNÉ EMI
JAMBRINCSKA JÓZSEFNÉ KLÁRI
KOVÁCS BÉLÁNÉ MARIKA
MÁRÓ LÁSZLÓNÉ MAGDI
SEBESTYÉN FERENC
SEBESTYÉN FERENCNÉ ICA
SZILÁGYI LÁSZLÓ
TOPOS JÓZSEF

REMÉNYIK SÁNDOR: EX NIHILO
részlet
Ó, Isten, teremts hát a semmibõl
Új esztendõt nekünk,
Fehér lapot, hogy írjuk végre rá
Igaz történetünk:
A szeretet és a jóság álmait.
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KÖSZÖNTÕ
Kicsi vagyok székre állok,
Onnan egy nagyot kiáltok
Hogy mindnyájan meghalljátok:
Boldog új évet kívánok!

SZERETETTELJES
ÜNNEPEKET
KÍVÁNNAK
A
SZERKESZTÕK

