Szántódi Hírlevél
www.szantod.hu www.szantod.lap.hu

Szántód Község Képviselõ-testületének lapja

2018. február XXII. évf. 1. szám

Szántódi tavasz

Szántódi nyár

Szántódi õsz

Szántódi tél

Szántódi Hírlevél

2. oldal

2018. február

AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
A képviselõ-testület 2017.december és 2018.január hónapban hozott határozatairól tájékoztatás
A Képviselõ-testület
-

megállapította, hogy a 15/2014.(II.04.) Kt.határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlõségi
Programjának az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõségrõl szóló 2003.évi CXXV.törvény által elõírt
kötelezõ áttekintése megtörtént. A HEP idõarányos megvalósítása eredményesen megtörtént, a program
felülvizsgálata nem szükséges, ezért a HEP-et változatlan formában helyben hagyta.

-

a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. és Zenebarátok Köre Egyesület 2017.évi önkormányzati céljellegû támogatások felhasználásáról szóló írásbeli szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadta.

-

Maurer Teodóra részére a „Léleksimogató” címû könyv kiadásához 60.000,- Ft támogatást állapított
meg a 2017.évi költségvetés tartaléka terhére. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerzõdés megkötésére.

-

az önkormányzat 2018.évi költségvetését I.fordulóban megtárgyalta és tovább tárgyalásra alkalmasnak
tartotta.

-

Vizvári Attila polgármester 2017. évi szabadságának igénybevételérõl szóló tájékoztatót elfogadta, 2018.
évi szabadságának ütemezését a melléklet szerint jóváhagyta, részére a szabadságot az ütemterv szerint
kiadja.

-

Vizvári Attila polgármester 2018.évi cafeteria keretét évi bruttó 200.000,- Ft-ban állapította meg.

-

a Szántódpusztai gyalogátkelõhely forgalomirányító jelzõlámpák karbantartási és javítási költségeit átvállalta és a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulással megállapodást köt. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására.

-

a jegyzõkönyvhöz csatolt 2018.évi munkatervét jóváhagyta.

-

Tüskés Tibor bibliográfiájának megjelentetése tárgyban érkezett támogatás iránti kérelem ügyben a döntést elnapolta.

-

változatlanul hatályban tartja az 5/2010. (I.26.) Kt. határozatát és a szántódi 708-715, 764-765, 769770 hrsz-ú beépítetlen területeket a Csemetekert utcai telektulajdonosoknak vételre ajánlja fel az értékbecslés szerinti vételár figyelembe vételével. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert a szerzõdés
aláírására.

-

a csípõszúnyogok elleni 2018.évi védekezés finanszírozásáról szóló megállapodást jóváhagyta, a szükséges összeget a 2018.évi költségvetésében biztosítja. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert a
megállapodás aláírására.

A képviselõ-testület 2017.december és 2018.január hónapban az alábbi rendeleteket alkotta:
15/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelet
Szántód Község Önkormányzat 2017.évi költségvetésérõl szóló 2/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
16/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelet
a 2018.évi illetményalapról.
17/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelet
a reklámok, reklámhordozók elhelyezésérõl
1/2018.(II.07.) önkormányzati rendelet
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
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KÖZMEGHALLGATÁS
Tisztelt Szántódi Hírlevél Olvasók!
Tájékoztatnám Önöket a 2017-es év önkormányzati munkájáról, az elvégzett felújításokról, beruházásokról és a 2018-ban tervezet beruházásokról, felújításokról.
A képviselõ-testület az elmúlt évben 24 alkalommal ülésezett.
A testületi ülések teljes anyaga folyamatosan
mindenki számára elérhetõ a Szántódi Hírlevélben, a könyvtárban, valamint a honlapunkon.
A korábbihoz hasonló megfontolt gazdálkodásnak köszönhetõen a tavalyi évben a beruházásaink, felújításaink rekordot döntöttek. Közel 140 millió Ft-ot fordítottunk beruházásokra, felújításokra, mely nagy részét a mûködési bevételbõl finanszíroztuk.
A tervezettnek megfelelõen pénzmaradvánnyal zártuk az esztendõt.
Áttérnék az elvégzett munkák ismertetésére:
- Új aszfaltburkolatot kapott a Parti villasor Hajnal és Tihany utca közötti szakasza, valamint a
Hajnal és Szigony utca a Parti villasor és a Balaton között.
- A Parti villasoron egy víznyelõ szikkasztó is kivitelezésre került az út mindkét oldali padkája
alatt. Korábban a nagy esõk után a mélyebb részeken tapasztalható vízösszefolyások megszûntek.
- Elkészült a Sás utca aszfaltozása és a járda építés.
- Térburkolattal felújításra került a Jókai utca déli oldalán a járda és a csapadékelvezetõ rendszert is felújítottuk. A költségek csaknem felét 10 millió Ft-ot pályázati forrásból fedeztünk.
- Hídépítés a Szántódi úton,
- Sport és szabadidõpark kialakítása a Csemetekert utcában.
- Árokburkolás a Jókai utca végén.
- Ablakcsere a Közösségi Ház nagytermében
- 30 méter hosszú új bejáró stéget készítettünk a Kisfaludy utca végén. Sajnos egy kicsit rövid lett
az idei évi szezonra bõvíteni fogjuk.
- A környéken újdonságnak számító napvitorlákat szereltünk a Juhász Gyula utcai strandra. A tavalyi évi tapasztalatok birtokában az idén egy kicsit nyugati irányba fogjuk felállítani.
- Sikeresen pályáztunk a Magyar Turisztikai Ügynökségnél a Rigó utcai strand fejlesztésére. Az
elnyert 9,6 millió Ft-ból a következõk készültek el:
- 17 méter hosszan új partvédõmû.
- 2 db 50 m2-es napozóstég napvitorlákkal, lépcsõkkel
- 2 db bejárólépcsõ
- Napvitorla a homokozó fölé
- Családi öltözõ
- 4 db kerékpártároló
- 5 db hulladékgyûjtõ
- 30 m hosszan új kerítés
- A költségek csökkentése érdekében vásároltunk egy hulladéktömörítõ prést, melynek használatával egyötödére tudjuk a hulladékot tömöríteni.
- A régi elhasználódott locsoló kocsit újra cseréltük.
- Sikeresen pályáztunk 30 m3 szociális tûzifa vásárlására, melyet a rászorulóknak karácsony elõtt
kiszállítottunk.
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- Vásároltunk egy 1,3 ha nagyságú építési területet az ALDI üzletház mellett egyenlõre befektetési célra. Funkciója a jövõben fog kialakulni.
- A közterület-karbantartó csoport 5 fõ közmunkással egészült ki.
- Megfelelõen felkészültünk az idegenforgalmi szezonra, vendégeinket egy szépen virágosított és
gondozott település fogadta.
- A Gamesz dolgozói folyamatosan rendben tartották a közterületeinket, lelkiismeretes munkát
végeztek az egész év folyamán.
- Az idei évtõl munkabérüket a kötelezõ állami béremelésen felül jelentõs mértékben megemeltük. Közmunkásaink meleg ebédet vagy étkezési utalványt kapnak.
- A Rigó utcai strandon található illemhely takarításával, valamint a strand felügyeletével egy
közmunkás hölgyet bíztunk meg.
- Önkormányzatunk 2017. május 15-tõl szeptember 30-ig egy rendészt alkalmazott. Feladata a
közterületek folyamatos felügyelete, különös tekintettel a hulladék közterületre történõ helyezése volt.
- 2017. december 01-tõl a GAMESZ vezetõje Németh Zoltán lett.
- Közösségi Házunk vezetõje Albert Réka Budapestre költözött, ezért a nyár elején felmondott.
A megüresedett állásra pályázat útján felvett kolléganõtõl sajnos próbaideje alatt meg kellett
válni. Hamarosan kiírásra kerül az új pályázat az állás betöltésére.
- A kulturális rendezvényeink a korábbiakhoz hasonlóan megrendezésre kerültek.
- Rendeztünk forralt bor fõzõversenyt, szilveszteri bált, húsvéti foglalkozást a gyerekeknek,
könyvbemutatókat, majálist, gyereknapot, nyári zenés estéket, egészségmegõrzõ elõadásokat,
aerobic oktatást.
Kirándulást szerveztünk Kõszegre és Gödöllõre.
Megszerveztük a véradást a helyi vöröskereszt vezetõjével.
Tisztelt Olvasóink!
Szántód Község 2018. évi tervezett részletes költségvetése mindenki számára megtekinthetõ az Önkormányzatnál, ezért arra részletesen nem térnék ki. Annyit azonban elmondhatok Önöknek, hogy
a tervezet az elõzõ évi tényadatokon alapul figyelembe véve a finanszírozási rendszer változásait. Sajnos az idei évben körülbelül 12,5 millió Ft állami támogatást vonnak el Önkormányzatunktól a magas adóerõképességünk miatt. Úgy gondolom a pénzügyi lehetõségeinket maximálisan figyelembevevõ, a tartalékokat nem felélõ, megfontolt gazdálkodást mutató költségvetést állítottunk össze. Szántód anyagi helyzete stabil. Optimistán nézhetünk a jövõ elé.
Tisztelt Olvasóink!
A 2018. évre tervezett beruházásokról és felújításokról szeretném tájékoztatni Önöket.
- Hársfa u., Földvári u., Séta u., Vörösmarti u., Nyár u., Római u., (WGS-ig) felújítása új aszfalt
réteggel.
- Iskola u. felújítása új aszfalt réteggel valamint járda építés.
- A Vörösmarty és Iskola utcák felújítására 8,3 millió Ft-os támogatást nyertünk, amely a költségek felét teszi ki.
- A Csemetekert utcai járda felújítása térburkolattal, melyhez 2,8 millió Ft-os támogatást nyertünk.
- A Kristóf téri térburkolat hibáinak kijavítása.
- A Rigó utcai strand parkoló kapacitásának bõvítése új parkolók építésével a Rigó utcában és
Móricz Zs. utcában
- A Fenyõfa utcai csapadékvízelvezetési problémák megoldása
- Tárolócsarnok építése a telephelyen.
- Bejáróstég bõvítése a Kisfaludy utcában.
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Bejáróstég és lépcsõ készítése a Csobánc utcában.
Rönkgarnitúra elhelyezése a Pusztára vezetõ Római út mellé.
Buszváró építése a Május 1. utcában.
Posta vásárlása és átépítése.
Fûtéskorszerûsítés a Közösségi Ház kistermében
Családi öltözõ valamint padok elhelyezése a Juhász Gyula utcai strandon.
Bejáró kialakítása a 890/1 hrsz-ú ingatlanhoz (ALDI mellett vásárolt új terület)
Erdészeti tér parkosítása.
Fûnyírógép és kézi szerszámok beszerzése.
Számítástechnikai fejlesztés.

- A kulturális rendezvényeink a tavalyihoz hasonlóan megrendezésre kerülnek. Önkormányzatunk a pontosabb tájékoztatás érdekében egy e-mail címjegyzéket szeretne összeállítani. A
címjegyzék birtokában mindenki értesülhetne az aktuális rendezvényeinkrõl. Kérem adják meg
e-mail címüket.
- A könyvtár a megszokott idõben várja a látogatókat.
- A tavasz folyamán kirándulást szervezünk, az úticéllal kapcsolatban várom javaslataikat.
- Tájékoztatni szeretném Önöket a hulladékszállításról.
A szolgáltató SIÓKOM ZRT a hulladékgyûjtõ edényekre ragasztható idei matricákkal együtt
megküldte a hulladékszállítási ütemtervet. Ezen bõvítettünk. A véglegesített ütemterv a Hírlevélben is megjelenik, kérem Önöket ennek megfelelõen helyezzék ki a közterületre a hulladékot.
- A régóta ígért Balatoni Bringaút részeként elsõ ütemben hamarosan elkezdõdik a Zamárdi –
Szántód határa valamint a Gyulai Jenõ utca közötti szakasz építése állami beruházásban.
- A közel jövõben gyógyszertár nyílik az ALDI üzletház mellett.
- Tájékoztatni szeretném Önöket a volt Panoráma üdülõ területének jövõbeni fejlesztésérõl. Egy
befektetõ csoport megvásárolta a területet a régi épületek elbontásra kerültek. Terveik szerint
egy 100 – 150 szobás szálloda épül a terület nyugati felén. Középen egy egész évben nyitva tartó élmény és játszópark kerül kialakításra a terület keleti felén három apartmanház épül. A kivitelezés júliusban kezdõdik az apartmanházakkal melyek tervezett átadási határideje 2019. július. Az ingatlan keleti felén egy három méter széles, a Balatonpartján egy 10 méter széles sétányt kell kialakítani a befektetõnek amit nem zárhatnak le. Ezáltal mindenki gyönyörködhet
a páratlan Tihanyi panorámában.
Röviden ezekrõl szerettem volna tájékoztatni a Tisztelt olvasóinkat.
Vizvári Attila polgármester

FELHÍVÁS
Tisztelt Olvasók, Szántódiak, Nyaralótulajdonosok!
Önkormányzatunk fontosnak tarja, hogy a
községünkben szervezett programokról,
rendezvényeinkrõl, eseményekrõl tájékoztassa önöket.
Felhasználva a számítógép adta lehetõséget, aki szeretné, hogy elektronikus úton
is kapjon értesítést rendezvényeinkrõl kérjük, adja meg e-mail címét a következõ
helyre: info@szantod.hu
Szántód Község Önkormányzat

TISZTELT LAKOSSÁG!
A Balatonföldvári Okmányiroda
a Kormányablak-átépítés idejére
2018. január 30.-március 31-ig
/két hónapig/ zárva tart.
Az ügyintézés
a Siófoki Járási Hivatalban történik.
8600 Siófok, Fõ tér 1.
Tel: 84/795-229 és 84/795-222
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2018. évi hulladékszállítási rend
SZÁNTÓD
lakóingatlan
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• Füvet és falevelet a kereskedelemi forgalomban kapható bármilyen zsákban
• Faágakat 1,0 - 1,2 m-es darabokra vágva, kötegelve.
• A közterületre zöldhulladékot legkorábban a szállítás elõtti hétvégén lehet kihelyezni.
• Kizárólag a magaáningatlanon keletkezõ, kötegelt illetve zsákolt növényi eredetû hulladék kerül elszállításra.
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Zöldhulladék elszállítása:
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• Faágakat 1,0 - 1,2 m-es darabokra vágva, kötegelve.
• A közterületre zöldhulladékot legkorábban a szállítás elõtti hétvégén lehet kihelyezni.
• Kizárólag a magaáningatlanon keletkezõ, kötegelt illetve zsákolt növényi eredetû hulladék kerül elszállításra.
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válása során nagyon sok feltételnek kellett
megfelelni az elõkészítés során - elsõsorban a munkát és koordinálást vállaló un.
Elõkészítõ Bizottságnak. Ennek során találkoztam elõször Berkes Lászlóval. Mindez 1996-ban történt, egy balatonföldvári
önkormányzati testületi ülésen. Elõzetesen informális úton – dr. Kiss Pál jegyzõn
keresztül – bejelentkeztünk a testületi
ülésre és kértük hozzászólási lehetõségünket.
Darvas Jenõ és jómagam képviseltük a
Szántódi Elõkészítõ Bizottságot. Az indítvány lényege az volt, hogy az akkori törvényeknek megfelelõen önálló település létrejöttének egyik feltétele az volt, hogy a hivatali feladatokat társulásban is el lehet
látni.

BERKES LÁSZLÓ
1940-2017

A Belügyminisztérium felé igazolni kellett
ennek a feltételnek meglétét.
Berkes László az elõterjesztett kérést és
kérdést szavazásra bocsájtotta. A képviselõ-testület egyhangúlag támogatta az
együttmûködést az önállóvá váló Szántód
önkormányzatával.

Január 3-án temették Berkes László nyugalmazott polgármestert.

Minden szántódi lakos, választópolgár és a település ügyeivel foglakozó számára egyértelmûen világossá kívánom tenni, hogy a fentebb
A búcsúzó családtagok, volt munkatársak, kö- leírt és Berkes László emléke elõtt fejet hajtó zelebbi és távoli rokonok mellett õszinte rész- Szántód jelene és jövõje szempontjából megvéttel és megrendülve álltak azok a szintén határozó szakmai hozzáállás ugyanúgy a helyi
nyugdíjas kortárs polgármesterek, akik a déli közgondolkodás és emlékezés része kell, hogy
Balaton part településeirõl vettek részt a teme- legyen, mint az akkori népszavazás résztvevõitésen.
nek szerepe.
Több mint tíz éve alakult – és azóta évente 3-4
alkalommal találkoztak – a nyugdíjas polgármesterek szervezete. Ennek a „Klub” – nak volt
kezdeményezõje és vezetõje Berkes László.
Berkes László, három cikluson keresztül volt
polgármestere Balatonföldvárnak.2006- óta továbbra is õszintén képviselte a település érdekeit. Véleményét, szakmai tapasztalatait minden alkalommal megalapozottan képviselte.
Ennek kiemelkedõ és személyesen megtapasztalt esete a következõ: Szántód önállóvá

Berkes László polgármester!
Emléked megõrizzük.
Nyugodj Békében!

Szántód, 2018. január
Lejegyezte
dr, Karbinszky Gyula
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A KÖNYVTÁR HÍREI
Remélem, minden kedves olvasónk számára jól kezdõdött az új év.
Közösségi Házunk számára igen, mert január második hetében ellátogatott könyvtárunkba Steffler ldikó
nyugdíjas mûvésztanár, aki községünknek ajándékozta a „Karácsony Szántódon“ címû vegyes technikával készített, 45 cm X 65 cm méretû festményét. A
kép a havas Szent Kristóf szobrot ábrázolja. A mû a
közösségi ház kistermébe kerül elhelyezésre. A Szántódot igen kedvelõ alkotónak nagylelkû adományáért
hálás köszönetünk.

- 110 éve született Teller Ede magyar származású
amerikai atomfizikus.
- 125 éve született Lánczos Kornél magyar származású matematikus, fizikus.
- 125 éve adta be a porlasztó szabadalmi igényét Csonka János és Bánki Donát.
- 200 éve született Semmelweis Ignác orvos, egyetemi
tanár, a pesti Szent Rókus Kórház fõorvosa, „az anyák
megmentõje“.
- 245 éve született Pollack Mihály, a magyar klasszicista építészet egyik legnagyobb alakja, a Nemzeti Múzeum tervezõje.
Jelentõs irodalmi események:
- 100 éve született Mándy Iván Baumgarten- József
Attila- és Kossuth-díjas író.
- 135 éve született Nagy Lajos Baumgarten- és Kossuth-díjas író.
- 135 éve született Juhász Gyula költõ, a Nyugat elsõ
nemzedékének tagja.
- 135 éve született Babits Mihály.
- 135 éve tartották Madách Imre Az ember tragédiája
címû mûvének az õsbemutatóját a budapesti Nemzeti
Színházban.
- 190 éve született Jules Verne író, hazánkban Verne
Gyula néven vált igen népszerûvé.
- 255 éve született Batsányi János költõ.
Az építészet érdekességei:
- 115 éve nyitották meg Budapesten az Erzsébet hidat.
- 155 éve nyílt meg a Sió csatorna elsõ zsilipje.

***
Január 22-én - a Magyar Kultúra Napján - a könyvtárba érkezõ kedves olvasóimmal a Himnusz díszkiadásának megtekintése közben elbeszélgettünk a
nagy nap jelentõségérõl, a költemény születésérõl, annak érdekes adatairól és költõje, valamint zeneszerzõje életérõl.
***
Ez az év „A családok éve“. Kövessék figyelemmel a
programjait, éljenek a lehetõségeivel! Legyenek boldogok családjaikban, élvezzék a többgenerációs családok együttélésének a lehetõségeit! Megfigyelések szerint, akik családban élnek, magasabb életkort érnek
el.
***
2018 évfordulókban igen gazdag.
Néhány érdekesség az egyes tudományágak terén:
- 75 éve kapott szabadalmat Bíró László újságíró találmányára, a golyóstollra.

Történelmi eseményeink:
- 170 éve kezdõdött az 1848-as szabadságharc és alakult meg a Batthyány-kormány.
- 545 éve készült el Hess András budai nyomdájában
a Chronica Hungarorum, az elsõ Magyarországon
nyomtatott könyv.
/Ami ezzel a témával kapcsolatban számomra különösen fontos dolog, szeretném önökkel is megosztani.
Szülõfalum - Kára - római katolikus templomának bejárata mellett található egy márvány emléktábla, amin
a következõ fontos adat olvasható:
„Községünkbõl származó Karai László budai prépost emlékére aki a hazai könyvnyomtatást elindította 1473“

575 éve született Mátyás király.

Szántódi Hírlevél
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FIGYELEM! F E L H Í V Á S
1918-2018. 100 éve ért véget az l. világháború
Január 8-án volt száz éve, annak a napnak, amikor
Woodrow Wilson amerikai elnök meghirdette 14 pontos békejavaslatát az l. világháború befejezése érdekében.
Tisztelettel fordulok azon régi szántódpusztai és eredeti szántódi lakosokhoz, akiknek családjából részt vett
valaki - szántódpusztai vagy szántódi születésû - az
elsõ világháborúban, akiknek szeretteik a háború
küzdelmeiben életüket vesztették, szíveskedjenek velem a kapcsolatot felvenni.

Fotó: Mucza Milán

Fotó: Hirschmann Attila

Fotó: Hirschmann Attila

Fotó: Kiss Zoltán

Kérem önöket, az ennek a dolognak
igazságát tartalmazó írásos dokumentumaikat szíveskedjenek nekem
megmutatni. Beszéljünk errõl a
témáról a könyvtárban, a nyitva
tartási idõpontokban február és március hónapok folyamán! (hétfõ és
csütörtök 15.00 órától 18.00 óráig)
Akinek esetleg idõs kora miatt nehézségekbe ütközik a könyvtárba
való eljutás, kérem szépen juttassa
el hozzám a dokumentumait falugondnokunk - Mucza Milán - segítségével.
A hõsök nevének felkutatását már
több szálon is elindítottam, magam
is folytatom, de ebbe önöket is szeretném bevonni. Szíves segítségüket elõre is köszönöm szépen.
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Az emlékezet felfrissítéséül kérem szíveskedjenek
áttanulmányozni a kõröshegyi Hõsi emlékmûvön olvasható neveket! Elõfordulhat, hogy szántódi hõs neve is szerepel ebben az l. világháborúban elesettek felsorolásában?
Tudomásom szerint az l. világháborúban elesett hõsök
emléktáblája Zamárdiban a temetõben lévõ Hõsök
kápolnájában van elhelyezve.
Ezt a névsort a Zamárdi címû könyvben lévõ névsor
alapján közlöm. Véleményük szerint olvasható-e ebben a névsorban szántódiak hozzátartozója?
Ha a téli hónapok nyugalmát együtt kihasználnánk
adatgyûjtésre, közös munkánk talán eredményre vezetne. Annak sikere esetén, községünk szeretne az elsõ világháborúban elesett szántódi hõsökre méltón
emlékezni.
Számomra az elsõ világháborúban elesett szántódpusztai hõsök neve közül kettõ már ismert.
Önnek kirõl van tudomása?
Elõre is köszönöm szépen szíves segítségüket.
***
Január elején a tavalyi könyvtári évvel összefüggésben
minden adat idõben összesítésre került és a könyvtári
eszközök leltározása is elkészült.
***
Köszönet az ajándékkönyvekért Juhász-Bécs Mónikának és Juhász Attilának.
Maurer Teodóra
könyvtáros

Tisztelettel - írásban is – megköszönöm
Szántód Község Polgármesterének
és Képviselõ-testületének
az anyagi segítséget, amivel a - Léleksimogató
címû – második
önálló kötetem kiadásához
szíveskedtek hozzájárulni.
Maurer Teodóra
könyvtáros

Könyvajánló
Maurer Teodóra
LÉLEKSIMOGATÓ
Karácsony elõtt jelent meg, könyvtárosunk második önálló kötete. A címe szép és találó. A kötetben
olvasható versek, írások - vallomások, visszaemlékezések - a gyermekkorról, tanítóiról, otthonról,családról, szülõkrõl, nagyszülõkrõl, leányáról
barátokról, a bennünket körülvevõ természet szépségérõl szól versben és prózában. Az Ibolyázás címû írását olvasva eszembe jutott, hogy gyermekkoromban mi is szinte ugyanígy mentünk az unokatestvéreimmel ibolyázni, ahogy õ ír errõl.
A kötetben olvasható versek a magyar irodalom
nagyjairól, Szántódról, a Balatonról szólnak, és a
barátok, Dórának írt versei, írásai is olvashatók.
Idézet a képekkel gazdagon illusztrált könyvbõl:
„Ha mindig mindent igaz lelkiismerettel igyekszünk elvégezni, nem fogja a lelkünket semmi
sem mardosni…”
Ajánlom a könyvet azoknak, akik szeretik a léleksimogató írásokat, amely megvásárolható a könyvtárban.
Morvayné Török Csilla

Szántódi Hírlevél

12. oldal

2018. február

FORRALTBOR-FÕZÕ ÉS BORKORCSOLYA VERSENY
Ötödik alkalommal került megrendezésre február 10-én a szántódi forraltbor-fõzõ és borkorcsolya verseny a Közösségi Ház udvarán.
Köszönjük, a zsûri tagjainak: Incze Domonkosnak, Szabó Kristófnak, Fekete Andornak a pártatlan munkáját.
Köszönet Hollósi Dezsõnek, hogy ismét kemencében sütött finom házi hurkát és kolbászt.
Köszönjük Kissné Bolha Andreának és Karsai Ilonának a versenyen kívül érkezett finom süteményeit.
ÉDES BORKORCSOLYA
1. helyezett
Somosi kutyaütõk
- málnás-grízes szelet (Takácsné Marika)
lekváros kevert, szilvazselés darapuding (Hollósi Dezsõ)
2. helyezett
Nyugdíjas klub
- diós-lekváros kifli
3. helyezett
Vass – Antal
- meggyes-mákos kocka
Különdíj
Németh Henrietta
- dinnye
SÓS BORKORCSOLYA
1. helyezett
2. helyezett
3. helyezett
Különdíj
Emléklap
Emléklap
Emléklap
Emléklap
Emléklap
Emléklap

Kurdi család
Molnár Istvánné
Merényi Tünde
Németh Hetrietta
Vass – Antal
Kárpáti család
Nyugdíjas klub
Somosi betyárok
Babos trió
Somosi kutyaütõk

Emléklap

Tasiné Szabó Julika

velõs piritós, kolbásszal töltött kifli
kapros pogácsa, tepertõs pogácsa
túrós pogácsa
káposztás béles
sajtos pogácsa, sajtos nápolyi
pizzás fantázia, forraltboros mellékes
töki pompos
sörös töpörtyûs pogácsa (Muczáné Hajni)
brokkolis túrós táska
sonkás-pizzás csiga (Hollósiné Viki)
sós omlós
(Hollósi Dezsõ)
- hagymás-krumplis lepény, sonkás pogácsa

FORRALTBOR
1. helyezett
2. helyezett
3. helyezett
3. helyezett
Különdíj
Emléklap
Emléklap
Emléklap

Somosi betyárok
Németh Henrietta
Nyugdíjas klub
Kárpáti család
Babos trió
Vass – Antal
Kurdi család
Hollósi Dezsõ

-

-

áfonyás, aszalt szilvás
vörös kékfrankos
szántódi fehér
vegyes vörös, rendes fehér
borleves (muscat ottonel)
vörös otello
topos vörös
somosi almás puncs

Köszönjük a csapatoknak, hogy ilyen finom ízeket varázsoltak elénk valamint a segítõk munkáját.
Jövõ februárban újra forraltbor-fõzõ és borkorcsolya verseny Szántódón!

Fotók: Morvai Zsolt
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SPORTHÍREK
GRATULÁLUNK!
Ricza András és Juhász – Bécs Noel, harmadik
osztályos szántódi gyerekek, Andocson résztvettek a Szent Ferenc Teremlabdarúgó Tornán. A
balatonföldvári csapatukkal második helyezést
értek el, ezüstérmesek lettek.
Juhász Attila
Tavaszi munkálatok a
szõlõskertemben.
Lassan vége lesz a télnek megkezdõdnek a szõlõskertekben a munkálatok.A metszések után a lemosó permetezés következik, ami az idén különösen fontos lenne a gyenge hideg miatt.A megbúvó kártevõk ezt az idei
telet könnyedén átvészelték.
A lemosásnak alapszabálya,hogy a permetlé hatása akkor a legjobb, ha szinte a vesszõn és fõleg a törzsön úgy
folyik le a permetlé,tehát bõ lében áztassuk.
A lemosó szerek mind kontakt hatásúak ezért ott hatnak
ahol a permetlé éri a szõlõtökét.
Arra ügyeljünk,hogy 5 fok alatt ne permetezzünk, valamint ha 1-2 nap esik az esõ akkor ismételjük meg.
Én a lemosást akkor kezdem, amikor a rügyek elkezdenek barkásodni, de még nem fakadtak ki, ilyenkor legjobb a hatás.
A lemosásnak van gyógyító hatása is, a metszés után a
sebeket kezeli. A lemosó szereknek nagy a skálája , de
a lényeg a réz és kén tartalmú szerek,
melyek a lisztharmat és rovar kártevõk ellen nyújtanak
hatásos védelmet.

Fotó: Juhász Attila
Ha ezzel megvagyunk várhatjuk az elsõ permetezést.
De addig sem unatkozunk, hisz a nagy öregeink azt
mondták a szõlõ olyan, mint egy gyerek, mindig törõdni
kell vele. De idézhetnék egy nagy Magyar írónkat is, aki
azt mondta a szõlõrõl
„ AKI SZÕLÕT ÜLTET, NAGY
URAT VESZ A NYAKÁBA.”
(Jókai Mór)
Jó munkát mindnyájunknak!
Baráti üdvözlettel:
Topos József

Fotó: Internet

Pihen a komp
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A II. VILÁGHÁBORÚ 1939-1945
„Békében a fiúk temetik el apjukat, háborúban az apák temetik el fiaikat.”
Hetvenöt esztendõvel ezelõtt, 1943. január 12-én kezdõdött a Doni áttörés.
Milánnal beszélgettünk arról, hogy érdekli a II. világháború története, szívesen olvasna róla, akár a mi újságunkban
is.
Mit hoz a véletlen, - régóta tudom - h ogy a szomszédunkban élõ Szilágyi László, /1967 szeptemberétõl él családjával Szántódon/ nyugdíjas gépészmérnököt a II. világháború
eseményei szintén érdeklik, sok könyvet elolvasott a témában. Nem véletlen az érdeklõdése, hiszen történész édesapja nyomdokain, jelentkezett az ELTE történész szakára. A
felvételin azonban nem tetszett a szókimondó fiatalember
válasza a professzornak, így aztán nem vették fel.
De az érdeklõdése a történelem, pontosabban a hamisítatlan történelemfelfogás után nem szûnt meg. Társaságban,
nem tankönyv ízû elõadásait, többször hallgattuk érdeklõdéssel beszélgetés közben.
Kérésemre igent mondott, azt vállalta, hogy szívesen megoszt velünk néhány érdekes, nem mindennapi epizódot a világégésrõl, amit hiteles szerzõktõl olvasott.
Mi kell a háborúhoz?
Raimondo Montecuccoli itáliai származású császári hadvezér szerint: a háborúhoz: PÉNZ! PÉNZ! PÉNZ! Hihetünk neki. 16 éves korától a bécsi császár katonája volt.
Részt vett a 30 éves háborúban. 1661.-ben az Erdély megsegítésére küldött császári csapatok fõparancsnoka. 166364. évi Habsburg-török háborúban a császári hadak fõparancsnoka. Az 1664-es szentgotthárdi csatában nagy gyõzelmet aratott a törökök felett. 1668-ban az Udvari Haditanács elnöke lett.
Az 1900-as évek elején Németországot támadások érték, hogy agresszív, fegyverkezik. 1913.-ban a Dresdner
Bank tisztviselõje olyan adatokat hozott elõ, amelyek azt
bizonyították, hogy Németország (a továbbiakban N.o.)
arányaiban sokkal kevesebbet költött katonai célra, mint
versenytársai. Állampolgárokként 21 márkát, a franciák 27,
a britek 32-t. A háborút a németek el is vesztették. A tanulmány szerzõjének neve : Hjalmar Schacht, a Dresdner
Bank igazgató helyettese.
1923. 11.15.-tõl õ lett N.o. pénzügyi biztosa, a bankár, aki
megmentette N.o.-ot az inflációtól. Sikerült stabil fizetõeszközt biztosítani. Év végére N.o. gazdasági diktátora lett.
Volt még egy nyomasztó gondja:225 milliárd aranymárka
jóvátétel. Az évi . törlesztés 1,7 milliárdot tett ki. Sikerült
kialkudnia, hogy legfeljebb 660 millió legyen az évente fizetendõ jóvátétel márkában. Óriási siker! Ennek ellenére támadások érték sorozatban, ezért l930 márciusában lemondott. Anyagi gondjai nem lettek, mert lemondásakor 3 évi
fizetést alkudott ki magának. / 1.080.000 márka / végkielé-

gítésként. Az immár világhírû bankár nem nélkülözött.
No. a 30-as évek elején két dologgal jellemezhetõ:
1. 65 millió lakosból 6,5 millió volt munkanélküli ehhez társult még a szegénység.
2. A Hitler vezette náci párt látványos elõretörése:
1930. 09.14.-i választáson 12 fõ helyett 107 képviselõje lett.1932. 07. 31.-én pedig 230 lett a nácik száma. Ezzel együtt Hitler személyes népszerûsége is
látványosan nõtt. Az 1932. elnökválasztás elsõ fordulójában 11,3 millió, a másodikban már 13,4 millió szavazatot kapott!
H. Schacht véleménye: Ez volt az, amikor a német demokrácia még mûködött. Õ maga nem volt a náci párt tagja. Ez
nem akadályozta meg abban, hogy levélben felajánlja szolgálatait Hitlernek. Levelét így fejezte be:” mit einem kraftigen Heil” azaz harcos üdvözlettel! ”. Ez igazi náci megnyilvánulás. 1932. nov. 24.-én Schacht azt nyilatkozta, hogy
Hitler kancellár lesz, ha nem most, akkor 4 hónap múlva.
Elõrelátó volt: 1933.01.30.-án Hitler kancellár lett. Schacht
úgy döntött, hogy csatlakozik hozzá, mert segíteni kell ennek az embernek a helyes út megtalálásában.
Tette ezt úgy, hogy zsidó barátai voltak. Bizonyítottan zsidó
mentõ is volt. Hitlertõl mindig kartávolságot tartott. Ezt bizonyítja a megszólítás: Hitler Úr, vagy Kancellár Úr, a náci
Mein Fûhrer helyett. A nácik részegségbe torkolló tivornyáin nem vett részt. Ebben Hitler úgy védte meg párttársaitól, hogy magánjellegû – pl: vacsorára – egyedüli pártonkívüliként meghívta.
N.o. nyomorult helyzetében elsõként 600 millió márkát
kapott autópálya fejlesztésre. Látványos, munkaerõ igényes
az autópálya építés. Schacht a vasúti és a közúti közlekedést össze akarta hangolni! / Ma Magyarországon ez még
nem sikerült! /
Washingtoni látogatásán Schacht közölte Roosevelttel,
hogy N.o.-nak be kell szüntetnie az Amerikából kapott kölcsönök kamatainak fizetését. Az USA elnöke nevetve
mondta –úgy kell a bankároknak!
Ezek ismeretében nem meglepõ a kapott kölcsönök
visszafizetésére 50 %-os leértékeléssel volt hajlandó. Pénzt
takarított meg az 5,5 %-os kamat helyett ajánlott 4%-kal!
A beindult fegyverkezés és építések eredményeként a
munkanélküliség 1933 végére 2 millióra csökkent. 1934
aug.2-tõl gazdasági miniszter. Õ lett a pótolhatatlan fogaskerék Hitler gépezetében. Egészen addig, amíg biztosítani
tudta a pénzt, No. felfegyverkezéséhez. A nürnbergi tárgyaláson mondta: „Még az ördöggel is összeállnék, csakhogy
N.o. hatalmas és erõs legyen „.
Egyértelmû, hogy Schacht az újrafegyverkezés híve volt,
amikor a költségvetésben a hadikiadások elérték a 40%-ot,
megszólalt benne a bankár: ez sok! 1937.nov.26.-án
Schacht-ot felmentették a gazdaság irányítói posztjáról.
Népszerûségének ismeretében Hitler az értelmetlen tárca
nélküli miniszterré tette meg. Hitler bankárja megtapasz-
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talta, hogy bármikor félreállítható és mellõzhetõ.
Ausztria bekebelezése után, mint birodalmi fõbankár
egy hatalmas méretû állami kötvény / 1,6 milliárd márka /
kibocsátásával hozzájárult Hitler háborús terveihez. Megjegyzés: Ausztria kötvényjegyzése minden képzeletet felülmúlt!
Chamberlain látogatását megtudva a reakciója: „ A világ egyik nagyhatalmának miniszterelnöke eljön meglátogatni ezt a gengsztert !”
1939. jan.20.-án H. leváltotta bankári minõségébõl
/Reischbank/ . Ezzel megszabadult Schacht állandó ellenkezésétõl, racionális gondolkodásától, politikai és pénzügyi
konzervativizmusától. 1943 januárjában Hitler végleg elbocsátotta Schachtot.
1944.júl.23.-án letartóztatták, börtönbe és koncentrációs
táborba került. Hitlert felbõszítette, hogy Schacht nem volt
hajlandó finanszírozni a fegyverkezést. A fizikai kényelmek
és a rangjával járó elõjogok megvonása lett a sorsa. Ez lett
a sorsa annak az embernek, aki pénz nélkül kezdte az életét, megszerezte saját vagyonát, és híres ember lett. Szerette a nõket. Nemrég kötött második házasságából két kisgyerek, és a nála 30 évvel fiatalabb asszony várta otthon.
A fegyverszünet után német fogságból amerikai fogságba került. Megaláztatás, durvaság lett a része. A hitleri börtönben 10, a szövetségesekében 17 hónapig volt fogoly.
1945 szept.-ben rádióból tudta meg, hogy Nürnbergben
õ is vádlott lett. 1946. 04. 30.-án Schacht elfoglalta helyét a
vádlottak között. Egy évet várt, hogy a vádlottak padjára
szólítsák. Felmentették!
A szabadság nem jött el, mert a németek letartóztatták.
Ötödik tárgyalásának eredménye: Schacht nem volt náci/1950 09.01./! Végre, az egésznek vége lett.
/ több mint 6 év /
Õ pedig folytatta gazdasági tanácsadói és bankári tevékenységét. Újra gazdag lett.
Forrás:
·
John Weitz: Hitler Bankárja
·
Magyar Nagylexikon
Szilágyi László
Folytatjuk.
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KÖNYVAJÁNLÓ A HÁZASSÁG HETÉRE
Forrás: Gary Chapman – Egymásra hangolva – Harmat
Kiadó, Budapest
A szeretetnyelv hangolja egymásra a párokat, ami az
életre szóló szeretet titka. Öt szeretetnyelv ismert: elismerõ szavak, odaszentelt idõ, ajándékozás, szívességek, érintés. Meg kell, ismerd a társad szeretetnyelvét,
hogy azon a módon fejezhesd ki iránta a szeretetedet,
amelyik az õ szeretetnyelve, mert azon tudja legjobban
fogadni tõled. A szeretetnyelv megismerésében a legjobb tanítód a párod, csak figyeljed a visszajelzéseit,
hogy az öt terület közül miket hiányol. Amikor felismertük a társunk szeretetnyelvét, azt alkalmaznunk is
kell õfelé, mert a szeretet cselekedetekben nyilvánul
meg. Mindenkinek van egy elsõdleges szeretetnyelve,
amihez egyes személyeknél másodlagos szeretetnyelv is
társulhat. A személyes érzelmi szükségleteket az elsõdleges szeretetnyelv tölti be. A szeretet egy érzelmi
szükségletünk, amely biztonságérzetet, önbecsülést ad,
és általa fontosnak érezzük magunkat társunk mellett.
Amikor az ember szeretettankja kezd kiürülni, vagyis a
szeretet kezd elhalványulni a kapcsolatokban, akkor a
további közös útjuk döcögõssé válik. A válások nagy
száma arra vezethetõ vissza, hogy a házasfelek tankjából kifogyott a szeretet. Ahol hiányzik a szeretet, ott a
hibák felnagyítódnak, és az otthon könnyen csatatér,
veszekedés és bántalmazás színterévé válhat. A házastársak szeretet nélkül érzéketlenül, „lakótársként” élnek egymás mellett. A szeretet hiánya gyakran a házasságon kívüli kalandozásra késztet, amely még jobban
aláássa az amúgy is megrendült frigy alapjait. Újjászülethet-e a szeretet a házasságban? Igen, ami csupán
csak egy döntés kérdése. Ehhez fel kell ismerni, hogy
szeretni csak a társunk szeretetnyelvén lehet. Az üzenet lényege itt rejlik: Amikor társunk tankját megtöltjük szeretettel, akkor õ viszonozni fogja azt a mi szeretetnyelvünkön! Ha mindkét fél érzelmi igényei ki vannak elégítve, akkor új távlatok nyílnak a házaspárok
elõtt.
Az öt szeretetnyelv nemcsak a házaspárokra igaz, hanem a szülõ-gyermek kapcsolatra is. Az a gyermek, akinek üres a szeretet tankja, sajnos pótcselekvésekhez folyamodik (drog, alkohol, szex, stb.) és súlyosabb esetben a fiatal nehezen kezelhetõvé válik. E probléma
megoldásának kulcsa is a szeretettank feltöltésében
rejlik.
Bor Ferenc, Békevár Egyesület, www.frigyklinika.hu
Önkéntes szolgálatunkhoz köszönettel fogadjuk az
1% felajánlásokat! Adószám: 18151709-1-14
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Nyitva tartás
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

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:
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
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
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 Szántód
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
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

