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Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2019. február – március hónapban hozott határozatairól szóló tájékoztatás

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2019. február 25-i ülésén hozott döntései:
-

A költségvetéshez kapcsolódó döntések:

1. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a polgármester cafetéria keretét évi bruttó 200.000.- Ft-ban állapította meg.
2. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az önkormányzati alkalmazottak
cafetéria juttatását készpénz formájában, nettó 8.000.- Ft/fõ/hó összegben állapította meg.
3. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a szántódi lakóhellyel rendelkezõ, házi segítségnyújtást és jelzõrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevõ ellátottak által fizetendõ
2019. évi térítési díj összegét átvállalta a 2019. évi költségvetésben meghatározott egyéb pénzbeli és szociális ellátások kormányzati funkció terhére.
4. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 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:
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Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2019. évi költségvetésben meghatározott támogatási keret terhére a civil szervezetek támogatására pályázatot írt ki.

- Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Balaton Fejlesztési Tanács, a Rákóczi Szövetség,
Siófoki Happines Tánc Egyesület, C&M Dance Studio Tánccsoport Egyesület, Helikon Kastélymúzeum Kft.,Maurer Teodóra 2018. évi támogatás felhasználásról szóló írásbeli szakmai és pénzügyi
beszámolóját elfogadta.
- Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Szántódi Polgárõr Egyesület és Kódex Könyvgyártó Kft. (Tüskés Tibor Bibliográfia megjelentetése) 2018. évi támogatás felhasználásáról szóló
írásbeli szakmai és pénzügyi beszámolójának beérkezését követõen dönt a beszámoló elfogadása tárgyában.
- Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Zsirai László részére nyújtott 20.000,-Ft támogatás elszámolási határidejét nem hosszabbította meg, kérte a fel nem használt támogatás visszautalását.
- Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2018. évi községgazdálkodási munkáról szóló
beszámolót elfogadta.
- Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a falugondnoknak 2018. évi tevékenységérõl szóló
beszámolóját elfogadta.
- A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert, Szántód Község közigazgatási területére vonatkozó vízkárelhárítási védelmi terv - hatályos jogszabályoknak megfelelõ - felülvizsgálata megrendelésére a PrezoCare Consulting Bt-tõl.
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- Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Szántód, Aranyhíd utcai útburkolat és gyalogjárda kiépítésére és csapadékvíz rendezésének tervezésére vonatkozóan beérkezett ajánlatok közül a
legjobb ajánlatot tevõ KAPOSÚT Bt. (képviseli: Koszéj László 7400 Kaposvár, Rómahegyi u. 2.) bruttó 635.000,-Ft ajánlatát fogadta el.
- Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az új Helyi Esélyegyenlõségi Program elfogadásáig, de legkésõbb 2019. december 31-ig érvényben tartja a 2014. évben 15/2014. (II.4.) Kt. számú határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlõségi Programot.
- Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a MÁV Zrt. Szántód-Kõröshegy állomás környékének zöldterület karbantartásával kapcsolatos ajánlatát megtárgyalta, felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó együttmûködési megállapodás megkötésére.
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2019. március 1-i ülésén hozott döntései:
- Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztõ Nonprofit
Zrt. által meghirdetett pályázati kiírásra, „Szántódi strandok fejlesztése címmel” a szántódi, Rigó utcai strand fejlesztésére 9.702.600,-Ft összegû, a szántódi, Juhász Gy. utcai strand fejlesztésére
10.130.500,-Ft összegû vissza nem térítendõ támogatásra pályázatot nyújtott be, és felhatalmazza a
polgármestert a támogatási szerzõdés aláírására.
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2019. március 28-i ülésén hozott döntései:
-

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások keretében biztosított étkeztetés szolgáltatási önköltségét felülvizsgálta és azt a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletben szabályozott térítési díjjal biztosítja továbbra is.

-

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a szántódi lakóhellyel rendelkezõ, jelzõrendszeres
házi segítségnyújtást igénybe vevõ ellátottak által fizetendõ 2019. évi térítési díj összegét átvállalta.

-

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete döntést hozott arról, hogy a 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 43/A. §-a alapján lefolytatja Szántód község településkép védelmérõl szóló 1/2019.
(II.4.) számú rendeletének a módosítási eljárását.

-

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta 2019. évi közbeszerzési tervét.

-

A Juhász Gy. és Rigó utcai strandok fejlesztésére bekért ajánlatokat bírált el a testület az alábbiakra
vonatkozóan:
o fitnesz-eszköz
o mászóvár
o hulladékgyûjtõ és kerékpártároló
o pad, lóca, asztal

-

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Juhász Gy. utcai strandnál mederkotrásra érkezett ajánlatok közül a BÉTA-Q Kft. (2457Adony, Dózsa Gy. u. 5.) fogadta el.

-

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete szándéknyilatkozatot tett, melyben a Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság „OKOS” zebra – Szántódon megvalósuló –beruházásához a bruttó bekerülési összeg 10%-át önrészként vállalta.

-

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola (8623 Balatonföldvár, Gábor Áron u. 1.) részére emléktábla készítéséhez 10.000,-Ft
hozzájárulást biztosított.
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Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztõ Nonprofit
Zrt. által meghirdetett pályázati kiírásra benyújtott pályázatát az alábbiakkal egészítette ki:
o A Szántód, Rigó utcai strandon megvalósítható kiegészítõ támogatás fejlesztendõ elemei: a
meglévõ vizesblokk felújítása, wifi elérés biztosítása
o A Szántód, Juhász Gyula utcai strandon megvalósítható kiegészítõ támogatás fejlesztendõ
elemei: konténer WC elhelyezése, családbarát öltözõ kialakítása, wifi elérés biztosítása

-

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nyilatkozott, hogy a Szántód, Jókai M. u. 32. sz.
alatt található (lakóház és udvar megnevezésû, 1118 m2 területû) osztatlan közös tulajdonban álló,
Kõröshegy Község Önkormányzatának ½ tulajdoni hányadú tulajdonrészének értékesítése során elõvásárlási jogával nem kíván élni.

-

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2019. évi közmûvelõdési szolgáltatási tervet jóváhagyta.

SZÁNTÓD KÖZSÉG KÉPVISELÕ-TESTÜLETE ÁLTAL 2019. FEBRUÁR – MÁRCIUS HÓNAPBAN
ALKOTOTT RENDELETEK:
1. SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 2/2019.(II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL
2. SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 3/2019. (III.28.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 2/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
dr. Nagy Ildikó
hatósági osztályvezetõ

május 15-én
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Képek a strandokról

Fotó: M. ZS.
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Naplemente - fotó:Szegedi Gergely

Balázs Sándorné
Emi
BALATONI TAVASZ
Tavaszi szellõ libeg a légben
Bárányfelhõk úsznak az égen
A tó sima tükrén csillan a napsugár
Nem zavarja semmi, csak pár madár.
A part is üres, erre senki sem jár.
Néha- néha. egy-egy szerelmespár.
A révnél már van forgalom
Van aki át akar kelni a tavon.
Kirándulni indulnak a réven át,
Megtekinteni Tihany városát.
Majd tovább mennek a parton
Míg le nem száll az alkony.
A hegy oldalában kis falvak lapulnak
Jó kosztot és finom bort adnak.
A dombokból látni a tóra
Csodás színben von mindent az óra.
A napsugár végig vonul a tavon
Lassan haladva nagyon, nagyon.
Alkonyatkor lebukik az ég aljára
Ráborul az éj a víz világára.
Badacsonyba megérkezve
Szállást keresnek éjjelre
Hogy reggel kipihenve
Induljanak felfedezésre.
Felfedezni a déli partot,
A kiránduló oda tartott,
Csodás táj van tó közelben,
Mely mély nyomot hagy az emberben.
Betelni vele nem is lehet
Évek kellenek, és sok ismeret
Minden tavasznak más az arca
Mert a tó arculatát másként mutatja.
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A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI
Március 15-i ünnepség
„A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk
kötelességgel, amely van, hanem az iránt is,
amely lehet, s lesz.”
(Kossuth Lajos)

Március 15-ét minden magyar magának vallja.
Ez az ünnep a bátorság és a nemzeti összetartozás megélésének, átélésének ünnepnapja.
Mert 1848-ban százezernyi férfi és asszony
bízott meg egymásban;és õszintén hitte, hogy
amit tesz, az a közösséget emeli fel.
Ezt a szellemiséget szerettük volna megidézni
ünnepségünkkel.
Vizvári Attila polgármesteri beszéde után a
Gróf Széchényi Imre Általános Iskola 7. osztályos diákjainak méltó megemlékezését láthattuk. Az összeállításban az események krónikája
mellett a haza szeretete is meghatározó volt.
Felkészítõ tanáraik; Németh Judit, Fehér
László és Várszegi Balázs.
A Szántódi Magyarnóta-kör
katonanótákat adott elõ. A
Nyugdíjas Klub tagjainak versei a szabadságharc utolsó idejérõl szóltak.
Az ünneplõk ezután kivonultak
a Kossuth térre, ahol a megemlékezés koszorúit helyezték el a
Kossuth szobornál.
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Fotókiállítás a közösségi házban

Véradás
Idén március 26-án délután megtörtént az elsõ véradás.
Pohner Jánosné a Szántódi Vörökereszt titkára, az
évszakhoz illõen sonkával és finom tormával várta a
szántódi véradókat. Ezen a délutánon 25-en jöttek el,
hogy segítsenek a rászoruló embertársaikon.
Hálás köszönet minden csepp vérért!

Balogh Józsefné
mûvelõdésszervezõ

A KÖNYVTÁR HÍREI
Ady - 100

Január 27-én múlt 100 éve, hogy Ady Endre elhunyt. A
kerek évfordulóra emlékezve Ady Endre tiszteletére
egy kiállítási anyagot tekinthettek meg a könyvtárba
érkezõk. A könyvtár elõterében álló két tárlóban láthatták az érdeklõdõk a nagy költõ arcáról készült dombormûvet, a szülõháza fényképét. A közösségi házba látogatók is megszemlélhették Ady kézírását, aláírását és
megismerhették e neves alkotó írói álneveit. Az érdeklõdõk elolvashatták korunk alkotóinak - Dr. Völgyi
Ildikó és Maurer Teodóra - Adyról írt költeményeit. Ez
a kiállítás március végéig volt látogatható.
***
IN MEMORIAM FÉSÜS ÉVA
Szomorúan értesültem Fésüs Éva néni - élt 93 évet halálhírérõl. Sokak által kedvelt meseírónk 2019. február 20-án tette le sajnos végleg a tollát. Õ Somogy megye egyik büszkesége, Kossuth-díjas költõ-író, sok magas rendû kitüntetés tulajdonosa, 2004-tõl Kaposvár
Díszpolgára. Cegléden született 1926-ban, majd a Kiskunhalason és Vácott töltött évei után 1950-ben ment
férjhez. Ekkor Temesi Lajosné családjával Kaposváron
telepedett le, ahol nyugdíjba vonulásáig gyors-és gép-

íróként dolgozott. Nagyon szerette „Somogyországot“.
Tíz éves korától írt verseket, majd érdeklõdése a meseírás felé fordult. Az 1950-es évektõl rádiójátékokat,
1969-tõl forgatókönyveket írt. 1958-tól kezdõdõen a
Gyermekrádiónál tevékenykedett. Évtizedeken át a rádió állandó külsõ munkatársa volt, és a meseírás
mûvészetével foglalkozott.
Számtalan mese, rádiójáték és egy gyermekopera szövegkönyvének a megírása fûzõdik a nevéhez. 1968-ban
jelent meg elsõ mesekönyve Csupafül címmel. Azóta
bizonyára sokak kedvencévé vált többek közt A palacsintás király, A csodálatos nyúlcipõ és a Tapsikáné
fülönfüggõje címû mûve.
Remélem, sokan szeretettel emlékeznek vissza arra a
kellemes napra, amikor 2012. március 31-én Szekeres
Erzsébet - Fésüs Éva gyermekkönyvei hatására készült
mûveinek a kiállítás megnyitóját tartottuk. Ennek a délutánnak az volt az egyik érdekessége, hogy a két
alkotó egymással személyesen nálunk találkozott elsõ
ízben. A másik községünk vonatkozásában fontos dolog, hogy számunkra a két mûvészt Szántódpuszta neves szülötte - Dr. Boross Marietta etnográfus, a híres
Szántódi Füzetek címû sorozat egyik neves írója - mutatta be. Úgy a képzõmûvészeti mint az irodalmi alkotások a Húsvéthoz, a tavaszhoz és a nyúlmotívumokhoz
kapcsolódtak, ezért ez az emeleti nagyteremben lévõ
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összeállítás a húsvéti ünnepkörön túl is, pontosan május 6-áig megtekinthetõ.
Fésüs Éva írónõt kedves leánya is - Cserjésiné Temesi
Rita, aki jelenleg a Takáts Gyula Megyei és Városi
Könyvtár könyvtárosaként tevékenykedik - elkísérte.
Õket egy kedves szomszédjuk volt szíves elhozni Szántódra. Sok kiemelkedõ alkotása - mintegy húsz mesekönyv - megjelenése után is örvendetes, hogy az írónõ
töretlen alkotókedvvel bírt. Még három évvel
ezelõtti jelent meg egy a felnõtteknek írt verseskönyve.
Számomra ez a fent említett Fésüs Éva nénivel való
elsõ találkozásom, a köztünk történt néhány levélváltás
és az õ kedves telefonhívásai maradandó emlékeket jelentenek.Tisztelettel fejet hajtunk e hírességünk nagysága elõtt, aki meséi szálait sajnos már csak égi íróasztala mellett szövögeti. Amikor meseírónk leányának,
kedves
kaposvári
kolléganõmnek
kifejeztem
részvétemet, megtudtam, hogy Éva nénit április 8-án
helyezik örök nyugalomra. Kedves Fésüs Éva írónõ,
nyugodjál békében! Csodásan szõtt meséiden
keresztül emlékeinkben tovább élsz.
A kedves kisgyermekes szülõk figyelmét szeretném fel-

hívni a mesék hallgattatásának, olvastatásának fontosságára. Nem véletlen javasolják szakemberek - fõként a
pedagógusok és a meseterapeuták - hogy a szülõk sok
mesét olvassanak fel gyermekeiknek. Ehhez kikölcsönözhetik könyvtárunkból több meseíró kötetein kívül
Fésüs Éva néni írásait is. Az õ mûveibõl eladó könyvek
is rendelkezésünkre állnak.
***
Könyvtárunk megnyitásakor Csukás István író volt az
elsõ meghívott vendégünk. Ennek emlékét azóta is õrzi
az erre az elsõ könyvbemutatónkra - 1998. júniusa - a
lányommal együtt készített Pom Pom báb. A neves író
legismertebb mûvére - Süsü történeteire mindenki szívesen emlékszik. A híres egyfejû sárkány
22 epizódból álló televíziós változatán 1976 és 1984
közt szórakozhattunk. Süsü bábfigurája is mindenkinek
kedves volt. A történet népszerûsége máig
sem csökkent, Süsüke, a sárkánygyerek történeteivel
folytatódott. Süsü rajongói örülhetnek, mert hamarosan a 83. születésnapját ünneplõ íróa sárkány történetét újabb három epizóddal kívánja folytatni.
Szántód és Balatonszárszó nem távolság, érdemes a
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községünkben lakó gyermekeinket a neves Csukás
színházba
elvinni.
Aki
kedvet
érez,
részt
vehet a tíz napos Sárkányfesztivál rendezvényein. Ha
oda ellátogatunk, elsétálhatunk az író nyaralója elõtt, a
színháza közelében talán sikerül Balatonszárszó díszpolgárával személyesen is találkozni és tõle dedikálást
kérni.
Remélem, kedves olvasóink kedvet kaptak a könyvtárunkban lévõ Süsükötetek olvasásához és a többi Csukás István kötet kölcsönzéséhez is.
***
Tisztelettel megköszönöm Almássy Katinkának, Balatonföldvár neves költõjének azt a dedikált Magyar Múzsa cím folyóiratot, amelyben az õ költeménye olvasható (2018. dec. 57.o.). Ez a vers - Novemberi
kollázs címmel Tüskés Tibor tiszteletére íródott - az alkotó elõadásában a tavalyi megemlékezésünkön hangzott el.
Az említett folyóiratszám a leltárba való vétele után az
emléksarokban kerül megõrzésre. A könyvtárunkban
bizományban lévõ kötetek szerzõi, kiadóik vezetõi
nemes szándékkal felajánlották a kiadványaikat más
könyvtárak részére. Ezúton szeretném köszönetemet
írásban is kifejezni minden kedves adakozó számára:
L. Burda Zsuzsanna, Gabriela Düringer, Gyarmati
László, Gyócsi László, Mészely József, Podmaniczky
Szilárd, (+) Werner Stöckl, Ungváry Zsolt, Vasvári Zoltán, Zsirai László és a Simon Kiadó.
Az õ nagylelkûségüknek köszönhetõen kapott új könyveket: a Balatonboglári Lukács László Városi Könyvtár,
Balatonföldváron a Széchényi Imre Általános Iskola, a
Mesevár Óvoda és a Városi Könyvtár. Természetesen
jut ezekbõl a könyvekbõl a szántódi olvasóknak is, ezek
felhasználhatók az egyes rendezvényeink gyõzteseinek
a jutalmazására vagy alkalmazhatók tombolatárgyként.
Hálás köszönet Pozsonyiné Nyerges Máriának azért a
könyvritkaságért, aminek nem csak a címe hanem a kora miatt is - Szántód partjainál - a helytörténeti kiállításunkban a méltó helye. Ez a közel 300 oldalas,
1954-ben kiadott verseskötet a Szépirodalmi Könyvkiadó gondozásában jelent meg és Jankovich Ferenc
költõ 1927-tõl 1953-ig megjelent költeményeit valamint
egyén írásait tartalmazza. A kötet címadó verse
a 87., 88. és a 89. oldalakon olvasható.
Helytörténeti gyûjteményünkben helyet kaptak úgy
azok a Nagy Károly családjával kapcsolatos eredeti dokumentumok, mint a Borbély Gábor által készített - a
Rege utca kialakításával, vezetékeinek lefektetésével
összefüggõ - feljegyzések fénymásolatai is. Köszönet
mindkét család részére, amiért a múlt megõrzésében
segítenek. Remélhetõleg az õ példaadó tettüket amennyiben más családok is valami értékes, érdekes
anyaggal rendelkeznek - várhatóan többen is fogják követni.
***
Március 7-én könyvtárunkba új könyvek érkeztek. A
könyvtárlátogatók érdeklõdési körüknek megfelelõen
mese,- és gyermekkönyvek bõ választékából (pl. a teljes Ropi sorozatból), értékes kézikönyvekbõl,
állattörténetekbõl és modern regényekbõl válogathatnak olvasnivalót. Ugyanekkor eszközökkel is gyarapod-
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tunk, amelyeket a gyerekeknek tartandó foglalkozásokon fogunk elhasználni. Mindezek beszerzéséért és kiszállításáért köszönet a kaposvári és a balatonboglári
kollégáknak. Idõközben kétszer is megkaptuk a Balatonbogláron újonnan feldolgozott könyveinket. Örvendetes,hogy jól mûködik a könyvtárak közti KSZR kötetek cseréje - aminek eredményeként minden könyvtárban kissé megújul az állományunk, illetve ezáltal bõvül
a kínálatunk - és a könyvtárközi kölcsönzés rendszere
is.
***
Évrõl évre tisztelettel megünnepeljük a Magyar Költészet Napját. Április 11-én (csütörtökön) 17 órára gyülekeztünk az emeleti nagyteremben. A vendégeket köszöntötte, majd az alkotókkal beszélgetett Balogh
Józsefné Zsuzsa. Az est folyamán elõször Veit Judit fotókiállítását Tálos Ágota képzõmûvész nyitotta meg. A

Zamárdiban élõ kirakatrendezõ hölgy sokoldalúságára
is fény derült, mert meghallgathattuk néhány versét,
megtudtuk, hogy számítógépes szerkesztéssel, illusztrálással is foglalkozik. Õ már több ízben

együttmûködött Szakáli Anna ugyancsak Zamárdiban
élõ költõvel. Jelenleg is közös alkotásokon - a Szótündérek és a Patrik és a csokióriás címû induló sorozat
elsõ részein - dolgoznak. E két leendõ kötet illusztrációi - ezek a gyermekrajzok Szakáli Anna három unokalányáé - levetítésre kerültek. Megtudtuk, hogy Patrik Judit unokája, ezért a csokióriás történetébõl egy részletet a nagymama felolvasásában hallgathattunk meg.
Szakáli Anna költõ már más alkalmakon is volt könyvtári eseményeink vendége. Egy állványon kiállításra ke-
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rültek az eddigiekben megjelent kötetei, s azok a
mûvek, melyek létrejöttében szerepe volt. Anna válaszaiból megtudtuk, mit jelent számára a vers, a költészet, mióta foglalkozik vele és mióta jelennek meg a
verseskötetei. Több versét az õ elõadásában hallgat-

hattunk meg, s mivel Judit és Anna szerette volna a
hallgatóságot is a Költészet Napja üdvözlésébe bevonni, õk a számukra a székeikre elhelyezett verseket olvasták fel. A program ezen része azért vált változatossá, mert így felváltva hallhattuk a két szerzõ verseit. Különösen tetszett a résztvevõknek egy versalkotó játék az amikor az általuk javasolt tíz szóból a két költõ közösen írta és olvasta fel a néhány perc alatt elöttünk született versét - aminek maguk is egy kissé részesei lehettek.
Szakáli Anna szinte nem gyõzte felsorolni, milyen
sokrétû irodalmi tevékenységet folytat (Irodalmi Rádió,
SZKÍT, résztvétel alkotótáborokban), hány szervezetnek az alapítója, vezetõje vagy tagja (NABE). Rendkívül
sokat tesz Zamárdi kulturális életéért, annak fellendítéséért. Irodalomkedvelõként megalapította a Berkenyekört, és szervezi annak eseményeit, zenebarát lévén
megalapította a Szakasztó népdalkórust valamint tagja
a városi kórusnak is. Anna a Krúdy Irodalmi Kör tagja,
a Krúdy Gyuláról írt versét Máriássy Béla olvasta fel.
Említésre került, hogy már több versét megzenésítették.
Elhangzottak jeles évfordulók kapcsán neves költõink
tiszteletére íródott költeményei, és egy korábbi versé-

vel köszönt el - nevünkben is - Fésüs Éva nagyszerû
meseírónktól.
A hangulatot még a tombolatárgyak kisorsolásával tud-
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tuk fokozni. Többeken - Szakáli Anna, Veit Judit és a
Tüskés Tibor Községi Könyvtár felajánlásának köszönhetõen - értékes festményeket, könyveket, CD
lemezeket, DVD-t és fotókat nyertek.
A program után alaposabban megszemlélhettük a kiállított fotókat. Itt szeretném az olvasókat is tájékoztatni,
hogy ezt a fotókiállításunkat május 26-ig a hivatali
munkaidõben, a könyvtár nyitva tartási idejében lehet
megtekinteni. Végül a kínálás mellett - írásban is köszönjük szépen Szakáli Anna és Veit Judit részére a sok
finomságot, a szorgos kezû segítõiknek a
friss szendvicsek elkészítését - ismerkedtünk alkotóink

fõként Siófokról és Zamárdiból érkezõ vendégeivel és
kötetlen baráti beszélgetéseket folytattunk.
***
Tisztelettel megköszönöm a szorgalmas könyvtárlátogatóim nevében is Cseh Ferencné, Dr. Varga Erzsébet
részére a testvére, Hajnalka hagyatékából való köteteit
és a Kurdiné Éberhardt Edit alpolgármester asszonytól
kapott ajándékkönyveket.

SPORT-FOCI
Népszerû a Csemetekerti sportpálya, gyerekek, felnõttek, itt nyaraló intézmények tanulói keresik fel
rendszeresen. Kulturált körülmények között sokféle
sportolási lehetõségre van mód.
Alig várják a jó idõt, megjelennek a közel és távolabb
lakó mozogni vágyó gyerekek. Tavasztól õszig vidám
hangoktól zeng az utca, gyakori a” gól” kiáltás.
A fiúgyerekek körében nagy népszerûség övezi a focizást. Juhász-Bécs Noel és Ricza András negyedik
Pohner Richárd második osztályosok szerencsések,
mert az utcájukban van a pálya, Rudolf Nimród második osztályos sem lakik messze, õk gyakran találkoznak, együtt rúgják a labdát, míg a szülõk, nagyszülõk,
nagy testvérek beszélgetnek a „kispadon”.
A gyerekek az iskolában is járnak fociedzésre, részt
vesznek a Bozsik programban, ahol komoly eredményeket érnek el, bizonyítják az oklevelek.
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Maurer Teodóra
könyvtáros
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Ricza András nem csak jó sportoló, hanem,- amint a
mellékelt okleveleken látható- sikereket ért el a
Bolyai és a Zrínyi Ilona matematikai versenyeken.
A Mesemondó versenyen elsõ lett Balatonföldváron.
A Mesemondók találkozóján ezüst fokozatot ért el.

Gratulálunk a gyerekeknek!

Varga Zoltán
Kõröshegy virágai

Mint ahogy a völgyhíd szeli át a távot, innen a túlpartra látok,

„Csak az hal meg, akit elfelednek!”
Mivel nem felejtettük el, megkésve emlékezünk meg
Bernáthné Mágori Piroskára aki 2018.szeptember
12-én – méltósággal viselt hosszú betegség után elhunyt. Temetése Budapesten volt.
Olyan csendben távozott, hogy a mai napig is vannak szántódiak akik meglepetten hallják a szomorú
hírt.
Régóta élt Szánódon, kedves jószívûnek ismertük
meg. Más nem is lehetne az olyan ember, aki annyira szerette a virágokat, mint Piroska. A bejáratában, a kiskertjében, a kerítés tövében, mindig szép
virágok pompáztak.
Szeretettel emlékezünk Rád Kedves Piroska! Legyen szép virágos örök álmod! Nyugodjál békében!
Máró Lászlóné Magdi

körös-körül hegy veszi körül a völgyet, a dombok színbe öltöztek!
Majálisi a hangulat, van, aki virágot szed csokorba másnak,
van, aki csak kék eget kikémlel, zöld, édeskés fûszállal a szájban.
Mindenhol a szerelem bont lágy szirmot, madárcsicsergés, virágillat,
bõszen szedik a kezek a nárciszt, tulipánt, a nyári levendulát,
virágmezõ alatt kéklõn kinyílik a Balaton, Kõröshegy község,
a telt szõlõfürtök, szorgoskodó emberek, aranyló búzakalász...
Alatta Szántód várja a megfáradt vándort, hûs vízével a szép Tó,
sorakoznak a fák a parton, közöttük meghitten állnak a házak,
Páratlan panoráma birtokában boldogan fürdik meg a birtok,
a lila ruhás hölgyet is ide ültetné ma Szinyei Merse Pál...
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PARADICSOM TERMESZTÉSE EGYSZERÛEN
Az interneten láttam a vödör köré ültetett paradicsomtermesztés ötletét,
amit pár éve én is jó eredménnyel használok! Lépésenként szeretném ezt
megosztani a kedves olvasókkal is.
1. Bejelölés
A vödör tetejétõl 10 cm-re be kell jelölni a vödör lesülylyesztésének a mélységét, valamint 13,5-14 cm-re a kilyuggatás helyét.
2. Kilyuggatás
A lyukakat 4 mm-es fúróval vagy egy tüzes szeggel
lehet elvégezni a vödör oldalán és az alján.
3. Besüllyesztés
A vödör besüllyesztését
követõen fel kell lazítani a
talajt.

Varga Zoltán
Balatoni tavasz

4. Vetés
A vödör köré 5 bokor paradicsomot érdemes vetni,
amit célszerû kis botokkal
megjelölni.
A palánta növekedésekor a
vödörbe 1/3 részig érett
marhatrágyát kell tenni, és
a vödröt rendszeresen fel
kell tölteni vízzel. Így biztosítható a növény folyamatos víz- és tápanyag ellátása.

Nemrég megérkeztek a fecskék és gólyák,
velük jöttem én is ide, el Tehozzád,
ellopni egy kis langy tavaszt, õszt és nyarat,
mit megemészthetek, a hosszú út alatt.
Minden évben újra és újra bejárva,
szelek szárnyán tova el egy csigaházba,
hol újra hallom az ismerõs hangokat,
amíg rám nem szakad egy újabb vad tavasz.

6. Gondozás
A szükséges idõben el kell
végezni a karózást és a kötözést. A talajt érdemes fûnyesedékkel takarni a párolgás
csökkentése és a gyommentesség érdekében. A gomba és
rovarölõ szerek használatakor rövid várakozási idejût
(max. 7 naposat) érdemes választani. A növényvédelmet
az idõjárástól
függõen 10-14
naponként szükséges ismételni a
növényvédõ szer
használati utasításában leírtak
szerint. A permetezés idõpontját
tanácsos felírni,
hogy be lehessen
tartani az élelmezés-egészségügyi
várakozási idõt.
Sok sikert és bõ
termést kívánok!
Bor Ferenc

És a tavasz eljött, igen, a nap itt van!
Város pora-búja-baja mögöttem van,
ismerõsök az arcok, mindenki itt van,
a Balaton a helyén, ’köszöni jól van...’
Esõben úsznak el elõttem a kacsák,
a hosszú téli jég-pihenõbõl románc,
fészekrakó helyen, melegen a tojás,
megnyílik elõttük a bársony víztükör.
Március tizenötödike nagy ünnep,
megérkeztek a gólyák, fecskék is jönnek,
bejárni rétet, mezõt, lápot és tavat,
újra élvezni a Balatoni tavaszt...
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