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Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2019. április - május hónapban hozott határozatairól szóló tájékoztatás
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2019. április 10-i ülésén hozott döntései:
-

A strandfejlesztési projekttel, illetve a költségvetésben tervezett beruházásokkal kapcsolatban érkezett árajánlatok elbírálása (nyertes ajánlatot benyújtók):
• Surman-Fuvar Kft. - homokszállítás
• Tefner Tibor - napozó stégek elkészítése és leszállítása
• Arrabona Faházak Kft. - családi öltözõ (faház)
• Térkõ és Kert Kft. - csapadékvíz-elvezetés, fitnesz eszközök- és asztalok, padok telepítése, térkövezés,
parkosítás, parkoló helyreállítása, Kristóf-tér felújítása
• Marco Cover Projekt Kft. - rendezvénysátor elkészítése
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2019. április 26-i ülésén hozott döntései:

-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az „Újszülöttek emlékmûvének” elkészítésére vonatkozóan a Somogyerdõ Kft. ajánlatát elfogadta.
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Siófoki Hivatásos Tûzoltóság 2018. évi tevékenységérõl szóló beszámolót elfogadta.
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete felszólította a Szántódi Polgárõr Egyesületet, hogy a
2018. évi támogatási összeg felhasználásáról szóló számadási kötelezettségének 2019. május 10. napjáig tegyen eleget.
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2019. május 21-i ülésén hozott döntései:

-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a polgármester két ülés közötti tevékenységérõl szóló
beszámolót elfogadta.
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2018. évi gazdálkodásról szóló beszámolót jóváhagyta.
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2018. évi belsõ ellenõrzésrõl szóló összefoglaló jelentést elfogadta.
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az önkormányzat 2018. évi szociális alapszolgáltatási – étkeztetés – szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi választási bizottság tagjának Kovács Enikõ
Andrea 8622 Szántód, Jókai u. 6. sz. alatti lakost megválasztotta.
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadta.
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Szántódi Polgárõr Egyesület 2018. évi támogatásáról szóló beszámolóját elfogadta, azzal, hogy a vásárolt eszközök használhatóságát megvizsgálja.
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete egyeztetõ tárgyalást kezdeményez a Balaland Szántód
építtetõjével, a látványterven szereplõ elemek és a helyi építési szabályzat összhangjának biztosítása ügyében.
SZÁNTÓD KÖZSÉG KÉPVISELÕ-TESTÜLETE ÁLTAL 2019. ÁPRILIS-MÁJUS
HÓNAPBAN ALKOTOTT RENDELETEK:

1. SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2019.(V.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL SZÓLÓ 2/2018.(III.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

2. SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 5/2019.(V.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ
ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
3. SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 6/2019.(V.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SZÁNTÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPÉNEK VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ 1/2019. (II.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
dr. Nagy Ildikó
hatósági osztályvezetõ
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STRANDFELÚJÍTÁSOK

Juhász Gyula u..

Herman Ottó u..

Herman Ottó u..

Rigó u..

Juhász Gyula u.
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HÚSVÉTI KÉSZÜLÕDÉS
Húsvéti játszóházunkat, Húsvét elõtti nagypénteken
délelõtt tartottuk. A jó idõnek és a már javában tartó
tavaszi szünetnek köszönhetõen sokan jöttek hozzánk. Látrányiné Kiss Gabriella segítségével fonálból
lehetett kis madárkákat készíteni, amit nagyon élveztek a gyerekek, szülõk egyaránt. Gubányi Kata segítségével gipszbõl öntött tojások festését próbálhatták
ki az ügyeskedõk, valamint papírból vágott, hajtogatott kakaskákat készíthettek.
A kifújt tojásokat különbözõ technikákkal festették a
gyerekek. Voltak olyanok, akik itt látták elõször hogyan kell a tojást kifújni.
Törökkoppányi Steinbacher Jánosné Anita tojásfestõ
elhozta gyönyörû tyúk-liba- és strucctojásait, amit a
rendezvény ideje alatt meg is lehetett vásárolni.
Tíz órától délig tartott a kézmûveskedés. Utána a gyerekeket egy kis tojásos sorversenyre hívtuk. Jöttek is
lelkesen, versengtek egymással tojást nem kímélve.
Majd a faluház elõtt feldíszítettük húsvéti tojásfánkat.
Visszaérve a faluház udvarára a gyerekek önfeledten
keresték a fûben elrejtett tojásokat!
Nagy volt az örömük, amikor teli marokkal elindultak
haza.
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Egy órától sportjátékokkal vártuk az érdeklõdõket.
Sajnos csak a kosárlabdadobó versenyre voltak jelentkezõk, így ott eredményt is hirdettünk. Elsõ helyezett
holtversenyben Venhardt Szonja, Topos József egyenlõ büntetõpont dobással. Második helyezett Szárnyasi
Emília és László János ugyancsak egyenlõ pontszámmal.
Egy órától légvár, büfé, majd két órától tûzoltóautó
állt rendelkezésére az idelátogatóknak.
Május elsõ vasárnapján az édesanyákat, az anyává válást ünnepeljük.
Két anyák napi verssel köszöntöttük az édesanyákat,
amit Czibula Nóri és Németh Mara elõadásában hallhattunk.
16 órakor Rokker Zsolti humoristán derülhettek az
addigra odaérkezõk.
A Balatonföldvári Néptáncoskola elõadására voltak a
legtöbben kíváncsiak. Három csoport lépett fel a rögtönzött színpadon. Elsõként a Virgonc néptánccsoport Sárközi táncokat mutatott be.
Szakajtó néptánccsoport, Bodrogközi koreográfiával
készült, majd a Tengelice néptánccsoport Kolozsvár
környékérõl Györgyfalvi táncokat hozott.

MAJÁLIS
Május 1. a munka ünnepe, amit pont nem munkával,
hanem szórakozással ünneplünk.
Idén is így volt ez. Egy éve avattuk a Csemetekerti
sport – és szabadidõparkunkat, amely méltó helyszíne
Majálisainknak.

A májusfa állításának régi hagyományait megõrizve
egy gyönyörû májusfát állítottunk a park közepébe,
ami alatt még sokáig beszélgettünk, eszegettünk, iszogattunk.
KIRÁNDULÁS
Május 11-én a tavaszi községi kirándulásunk Tatára
vezetett. 39-en indultunk útra kora reggel, hogy a délelõtt 9 óra már a Tatai várnál találjon bennünket. Idegenvezetõvel jártuk végig a XIV. században, Zsigmond Király idejében épített erõdítményt. 11 órától a
városi kisvasúttal néztük meg Tata nevezetességeit.
Ebéd után az Esterházy nyári kiskastélyban tettünk látogatást, majd az Angolparkban bolyongtunk. Az Esterházy pezsgõgyárban tett látogatásunk után búcsút
intettünk Tatának, és egy rövid kitérõvel fellátogat-
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tunk a tatabányai Turulhoz. Innen már egyenesen a
szántódi Aldihoz vettük az útirányt. Azt hiszem szombaton éjszaka mindenki jót aludt!
BALATONFÖLDVÁRI ZENEISKOLA SZÁNTÓDI NÖVENDÉKEINEK HANGVERSENYE
Névadónk születési dátumához (Pálóczi Horváth
Ádám, 1760. május 11.) igazítva tartjuk minden évben
a szántódi gyerekek hangversenyét.
Idén május 15-én délután 17.00 órától mutatkoztak be
a növendékek. Nagyon jó lehetõség a zenét tanuló
szántódi diákoknak a nyilvános szereplésre. Felléphetnek azokkal a zenedarabjaikkal, amelyeket az elmúlt hónapokban sajátítottak el.
A legkisebbektõl egészen a legnagyobbakig, minden
korosztály képviseltette magát. A szülõk, hozzátartozók, barátok egy családias hangulatú koncerten vehettek részt. A gyerekek nagyon ügyesen szerepeltek.
Gratulálunk nekik, és tanáraiknak!
A kis fellépõk névsora:
Horváth Hanna Patrícia – zongora
Magyar Márk -ütõ
Nagy Iván Illés -ütõ
Ricza András Tamás – zongora
Ricza Anna – furulya
Szekeres Liliána -fagottino
Várszegi Csenge -zongora
Felkészítõ tanárok:
Bencze Ágnes
Gergely-Somogyi Éva
Kapusné Dojcsák Edit tagintézmény vezetõ
Kapus János
GYERMEKNAP
Május 25-én minden a gyerekekrõl szólt – legalábbis
itt, Szántódon, ahol minden csemete megtalálhatta a
neki való szórakozást.
A program délután fél háromkor kezdõdött az Újszü-

löttek emlékfája avatójával.
Egy nemzet jövõje a családok erejére épül, és ebbe
nemcsak a szülõk, hanem a testvérek, rokonok is be-

2019. június

7. oldal

letartoznak. Tágabb értelemben a közösség, amelybe
születünk. A szülõföld, amely életünk végéig bennünk
él, elkísér.
A szántódi képviselõ-testület ezen gyökerek erõsítéséhez szeretne hozzájárulni az Újszülött emlékfa állításával. Az Erdészet-tér szomszédságában a játszótér
mellet kapott helyet.
Huszár László balatonendrédi népi fafaragó alkotása
egy kaput szimbolizál, az élet kapuját. Két kopjafa kö-
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zött egy lap, amelyre a nevek kerülnek egy újszülöttet
tartó édesanyát ábrázol. A kopjafán somogyi pásztorfaragás motívumait láthatjuk. Az édesanya körüli ábrázolásban a tulipánkoszorú és rozetta a termékenységet és a szeretetet fejezi ki. A gyermekáldás szeretetbõl fakad. Felsõ része a galambdúc, a kapu lezárását
szolgálja.
„A kapun belül van az élet: az életszer, az udvar, az
otthon.”
Polgármesterünk, Vizvári Attila avató beszéde után
köszöntötte az elmúlt évben született szántódi gyermekeket és szüleiket.
A kicsik név szerint; Mucza Rozina, László Natán,
Surmann Krisztián, Bikádi Mira. Három család ünnepélyesen vette át a köszöntõ ajándékát, a negyedik kis
család jelenleg külföldön tartózkodik, így sajnos személyesen nem lehettek jelen.
A jövõben minden évben gyermeknapon szeretnénk
köszönteni az elõzõ évben születetteket.
A köszöntés után Nagyné Orbán Katalin és unokája
Szekeres Liliána a nemzetiszín szalag átvágásával felavatták az emlékfát.
Ezt követõen Sajni Balázs kõröshegyi katolikus plébános megáldotta.
A szántódi gyerekek mûsora a gyermeki létet elevenítette meg.
Mûsor szereplõi: Tatai Anna és testvére Dorina, Szekeres Liliána, Horváth Hanna, Takács Szófia, Németh
Mara.
Az avató után átsétáltunk a Csemetekerti sport – és
otó: M. ZS.
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szabadidõparkhoz, ahol a gyerekeket népi játszóház
várta, 16.00 órától pedig a kaposvári Kiskondás együttes interaktív gyereknapi koncertje. Mint mindig a
legnépszerûbb programnak bizonyult az arcfestés,
csillámtetoválás, hajfonás.
Lelkes, kitartó arcfestõink Muczáné Rózsa Hajnalka aki gyönyörû hajfonatokat is készített-, és Látrányiné
Kiss Gabriella volt.
A csillámtetoválásokat Turzó Rita készítette.
Nagyon köszönjük munkájukat!
Külön köszönet a süteményt sütõknek, mert így a
résztvevõk vidáman falatozhattak a rendezvény ideje
alatt. Süteményeket készítettek: Nagyné Orbán Katalin, Vizváriné Bíró Anikó, Látrányiné Kiss Gabriella
és Balogh Józsefné
.
Ahogy megszokhattuk már minden évben az Erdészet
téri Kis Fagyizó nevében Gáspár Imréné Rozonczi
Zsuzsanna vállakozó a gyerekeknek 2 gombócos fagyi
jeggyel kedveskedik. Így volt ez az idén is. Hamar elfogyott az ötven darab felajánlás. Hálás köszönet érte
a gyerekek nevében!

Balogh Józsefné Zsuzsa
mûvelõdésszervezõ
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A KÖNYVTÁR HÍREI
Május 13-án (hétfõn) 13 órakor kezdõdõen került
megrendezésre Balatonföldváron a Bajor Gizi Közösségi Ház emeleti kiállítótermében a Tüskés Tibor emlékverseny záró eseménye. Erre a vetélkedõre az
egész tanévet átfogó több fordulóból álló feladatlap
kitöltésével készültek fel a tanulók. Ebben a tanulmányi versenyben három iskola - a pécsi Csikesz Ferenc
Református Iskola, annak drávafoki tagiskolája és a
balatonföldvári Széchényi Imre Alapfokú Mûvészeti
Iskola - diákjai mérték össze tudásukat.
Köszönet a pécsi és a drávafoki - Varga Marianna felkészítõ tanároknak, a kedves résztvevõ diákoknak,
akik a hosszú út megtétele után a rövid ismerkedést és
a kínálást követõen máris bevetették magukat a küzdelmekbe.
A vetélkedõt Nagyné Horváth Annamária intézményvezetõ nyitotta meg, köszöntötte a vendégeket, bemutatta a zsûritagokat, az õ felkérésére mutattam be Dr.
Nagy Annát, akivel együtt én csak tiszteletbeli tag voltam.
Örvendetes, hogy valamennyi diák a vetélkedõt komolyan vette és a hat csapat - maguknak ötletes csapatneveket kitalálva - közti versengésben valamenynyien igyekeztek a legjobb tudásuk szerint részt venni.
A Balatonszántód szülötte, József Attila-díjas író, kritikus, szerkesztõ Tüskés Tibor életével, munkásságával ismerkedõ tanulók hat négy-négy fõbõl álló csapatban a legjobb igyekezetük szerint igyekeztek megoldani az egyes feladatokat. A gyerekek idõre rakták
ki mozaikokból Tüskés Tibor arcképét, sikerült jól eligazodniuk a vaktérképen, és jó döntéseket hoztak az
igaz-hamis feladatok kitöltése során.
A verseny lefolyása alatt nagyszerûen mutatkoztak be
az egyes diákok idegenvezetõként. A feladatuk Szántódpuszta bemutatása volt. Megélénkült az egész helyiség, amikor a négy balatonföldvári csoport diákjai
négy vers mûvészi színvonalú elõadásához készülõdtek. Mindehhez szükségük volt kellékekre, vetítésre
zenére és táncra.
Ezután a mozgalmas és látványos bemutató után a
csapatok ismét fegyelmezetten dolgoztak tovább. Bebizonyították, hogy jól ismerik Tüskés Tibor mûveit és
a villámkérdéseknél is vág az eszük.
Amíg a zsûri - Mészáros Ágnes igazgatóhelyettes,
Lászlóné Tomsics Gabriella, Borbás Péter tanárok értékelt, a gyerekek a szünetben ismerkedhettek egymással, jóízûen elfogyasztották a frissítõt.
A jutalmakat Dr. Nagy Anna adta át. A két elsõ helyezést elért csapatban két szántódi kislány Németh Mara ötödik és Várszegi Csenge nyolcadik osztályos diákunk jeleskedett.
Ez a szép eredmény köszönhetõ a felkészítõ tanároknak Bózáné Krasznai Ildikónak és Farkasné Geiger
Csillának.

Az említett intézmények közti kapcsolat azzal folytatódott, hogy május 31-én a mi diákjaink látogattak el
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Drávafokra, június 1-jén pedig Pécs nevezetességeivel
ismerkedhettek. Még a tanév folyamán a drávafoki és
a pécsi diákok látogatnak el hozzánk, hogy megismerkedjenek a Tüskés Tibor szülõházzal, megtekintsék az
emléksarkot majd megismerkedjenek Szántód nevezetességeivel.
Ha ez a szépnek ígérkezõ együttmûködés továbbra is
jól fog folytatódni, ennek gyümölcseképpen Tüskés
Tibor szellemi hagyatéka az utódainkra is sokáig fog
hatni.
***
Május 25-én (szombaton) 16 órai kezdettel a Cseme-
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tekertben lévõ Sport-és Szabadidõ Parkban a Gyermeknapi program részeként a szántódi kisgyerekek
örülhettek a Kiskondás népzenei együttes interaktív
mûsorának. Az együttes tagjai bevonták a gyerekeket
a játékokba, így került sor levesfõzésre, pásztorbotokkal és szabóollókkal történt foglalkozásokra is. Ezt a
játékos elõadást a Takáts Gyula Megyei és Városi
Könyvtár anyagi segítségének köszönhetjük.
***
Ismét gyarapodott - köszönet érte - a helytörténeti
gyûjteményünk. A Morvay házaspár adta le Aranyás
Lajos bácsi kampósbotját, a körülményét írásban mellékelték. Zsolt adott egy a volt iskolapadláson talált
üvegdugóval ellátott nagy üveget, egy Szántód zászlócskát és az elsõ PAFE rendezvényén vett mûanyag
bögrét. Valamint Csillától kaptuk az édesapja által a
második világháborúban használt fából készült katonaládáját.
***
Köszönet az adománykötetekért Bókáné Juhász Zsuzsának, Varga Károlynénak és Varga Zoltánnak valamint egy kedves ismeretlen adakozónak.
Maurer Teodóra
könyvtáros

ÓVODAI HÍREK
Kedves Érdeklõdõk!
Kövessék figyelemmel a Balatonföldvári Mesevár Óvoda weboldalát, ahol a legtöbb információ megtalálható az óvoda életérõl.
A bemutatkozáson túl képes beszámolók, dokumentumok, szülõknek szóló információk, az intézmény elérhetõségei is megtalálhatók.

http://www.mesevarovoda.hu/

ISKOLAI HÍREK
HATÁRTALANUL KIRÁNDULÁS 7. ÉVFOLYAM
2019. április 9 12. között iskolánk 7. évfolyamos tanulói fantasztikus tanulmányi kiránduláson
vettek
részt a felvidéken. Utazásuk
témája: Mesés
várak és kincses
bányavárosok a
Felvidéken.
Kirándulásunk során megismerkedtünk a legjelentõsebb nyugat-felvidéki várakkal, melyeknek nagy szerepük volt Magyarország területi épségének védelmében. Meglátogattunk néhány komoly múltra visszate-

kintõ várost, Pozsonyt, Selmecbányát, Trencsént,
Besztercebányát, melyek egyetemes jelentõséggel bírnak hazánk iparának, kultúrájának és polgárosodásának fejlõdése tekintetében.
1. nap: 2019.04.09. (kedd)
Indulás: 06:30-kor Balatonföldvárról
Elõször látogatást tettünk a Csallóközcsütörtöki
(Štvrtok na Ostrove) Magyar Tannyelvû Alapiskolában, ahol megismerkedtünk ottani diákokkal, bemutattuk településeinket.
Délután megtekintettük a dévényi várat, majd felkerestük a Milleniumi emlékmû megmaradt tábláját,
melyet a Duna-szabályozás résztvevõi állítottak,
ugyancsak a honalapításnak tisztelegve. Az apácatorony alatt pedig felidéztük az idegenvezetõ segítségével az azt övezõ legendát. Még arra is maradt idõ,
hogy Magyarország egykori koronázóvárosában, Po-
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zsonyban városnézõ sétára induljunk. A történelmi
múlt emlékeit tükrözõ belvárosban megtekintettük: a
Mihály-kaput, Academia Istropolitana-t, Prímás-palotát és a koronázó Szent Márton Székesegyházat.
Az éjszakát Nyitrán töltöttük.
2. nap: 2019.04.10. (szerda)

Szántódi Hírlevél

Ezt követõ állomásunk:1708 augusztusában Trencséntornyos területén zajlott a szabadságharc kimenetele
szempontjából döntõ fontosságú trencséni csata II.
Rákóczi Ferenc és Sigbert Heister osztrák generális
csapatai között. Az ütközet súlyos vérveszteséget jelentett a kurucoknak. Erre a hadieseményre emlékeztet a hámorosi részen álló emlékmû.

A napot a Vöröskõi vár meglátogatásával kezdtük,
ahol a Kárpát-medence egyik legszebb, legépebben
megmaradt és berendezett várkastélyát ismterük meg.
Ez valaha a gróf Pálffy családé volt a 16. század közepétõl egészen 1945-ig, és pompás eredeti berendezésével minket is teljesen elvarázsolt.

Késõ délután ellátogattunk Trencsén meseszép várába, amely szinte egybeforrt a felvidéki kiskirály, Csák
Máté nevével. Idegenvezetõnktõl megtudtuk, hogy a
gátlástalan fõúr sasfészke stratégiai erõsségként dacolt az Anjou uralkodóházzal és a pápai kiközösítéssel, falain belül gazdája mindenkoron a környék igazi
urának érezhette magát. A vár gazdag történelmi eljegyzések, esküvõk színhelye is volt, itt jegyezte el Luxemburgi Zsigmond Nagy Lajos király leányát, Máriát, Mátyás király a cseh király lányát, Podjebrád Katalint és itt esküdött meg Szapolyai István lánya is Jagelló Zsigmond lengyel királlyal. Az éjszakát Trencsénben töltöttük.
3. nap: 2019.04.11. (csütörtök)
A csütörtököt Kárpát-medence legromantikusabb lovagvárában kezdtük, ahol a bajmóci várkastélyt kerestük fel. Mátyás is tartott itt egykor országgyûlést. A
vár nemcsak kívülrõl meseszép, de belsõ berendezéseit, kialakítását is érintetlenül õrizte meg évszázadokon
át.
Ebéd után a Selmeci-hegység csodálatos panorámája
kísért utunk során. Megnéztük a középkori templomból erõddé alakított Óvárat, amelynek udvarán megkoszorúztuk az 1848-49-es honvédemlékmûvet.
Sétát tettünk a hangulatos középkori belvárosban: a
mafla-sarok, kopogtató, Leányvár, Kamaraház, Szent
Katalin templom. A városnézés során megismertük a
város bányászati fejlõdését a régmúlt idõktõl napjainkig. Beszélgettünk Mikszáth Kálmánról, Petõfirõl és a
városhoz való kötõdésükrõl. A harmadik napi szállásunk,Körmöcbányán volt.

A hideg ebédcsomag elfogyasztása után megmásztuk
a romos Beckó (Bolondóc) várát, ahol megismertük
Stibor vajda és a bolond Beckó történetét. Magyarország egykori határvédelmi erõdrendszerének része
volt a középkorban. A vár alatti faluban született híres
festõnk, Mednyánszky László.

Vacsora után könnyed sétát tettünk Körmöcbánya
központjában. A fõtér nagyszabású látványossága a
barokk stílusú Szentháromság-szobor, a szökõkút és a
Kamaragróf háza. A körmöcbányai pénzverde a történelmi Magyarország legjelentõsebb pénzverdéje volt,
majd 1918 után Csehszlovákia, illetve Szlovákia egyetlen ilyen létesítménye. Az üzem csaknem 700 éve mûködik, már Mátyás korában is itt verték a híres körmöci aranyat.
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4. nap: 2019.04.12. (péntek)
Fakultatív programmal kezdtük a napot, meglátogattuk a páratlan gyûjteménnyel rendelkezõ körmöcbányai Pénzérmék és Érmék Múzeumát.
Majd Zólyom szép belvárosában tettünk sétát, ahol
megtekintettük a belváros fõ látványosságát, a renszánsz várat, amely Nagy Lajos királyunk vadászkastélyaként épült, és késõbb itt született Balassi Bálint.
Emlékét õrzi a várkapunál 1994-ben elhelyezett emléktábla.
Ebéd után Besztercebánya következett, a Felvidék
egyik legszebb bányavárosa, ahol a városfalak kiépítése nagy királyunk, Mátyás nevéhez fûzõdik. Sétáltunk
a gyönyörûen felújított fõterén, amelynek északi részéhez kapcsolódik a Várnegyed. Itt található a 13.
századi „Német” templom is. A fõteret a várnegyedtõl, a magas toronnyal büszkélkedõ félköríves hajdani bástya, a Barbakán választja el. Fel is kapaszkodtunk a fõtéren álló híres ferde óratoronyba, ahonnan a legszebb panoráma nyílik a csodás központra.
Elfáradva, de élményekkel gazdagon érkeztünk vissza az esti órákban Balatonföldvárra.
Forrás: http://szechenyialtalanosiskola.hu/
Szántódról Pohner Liza vett részt a kiránduláson.
Dolgozatában így ír a jól sikerült útról, amit a képek
is bizonyítanak!
A fényképeket készítették- Németh Judit és Fehér
László- osztályfõnökök.
Kirándulás Szlovákiába
Örömmel és egy kicsit félve indultam el a kirándulásra. Mi hetedikesek kirándultunk a Határtalanul pályázat keretében. Induláskor szokatlanul korán keltem, Balatonföldvárról fél hétkor indult az autóbuszunk.
Pozsonyban voltunk már 11-órakor, ahol csatlakozott
hozzánk az idegenvezetõnk, aki velünk tartott ezen a
négy napon. Ezután Dévény felé vettük az irányt, ahol
nagyot sétáltunk a vár romjai között, majd Pozsony
nevezetességeivel ismerkedtünk, aztán szabad programot kaptunk.
Ezen a napon a szállásunk Nyitrán volt, ahol még egy
esti sétát is tettünk a városban. Másnap már korán elindultunk a Vöröskõi várhoz, ahol másfél órát töltöttünk el. Beckó vára volt a második állomásunk, ami
nagyon régen épült romvár. Azután felfedeztük Nyitra várát, ami a legérdekesebb volt számomra. Szállásunk is itt volt, miután mindenki „lecuccolt”, egy
újabb esti séta vette kezdetét, ami jól kifárasztott minket. A pihentetõ alvás után a meseszép Bajmóci várkastélyba látogattunk el.
Selmecbányán pedig egy igazi bányában is jártunk, és
betekintést nyertünk a bányászok életébe.
Aznapi szállásunk Körmöcbányán volt, és mindenki
késõn aludt el. Az utolsó napon voltunk a híres Körmöcbányai pénzmúzeumban, záró programként megnéztük Zólyom várát.
Elköszöntünk az idegenvezetõnktõl.
Könnyhullatva este 9-kor értünk haza. Egy élmények-

kel gazdag tökéletes kirándulás volt. Kívánom másoknak is, hogy részt vehessenek egy ilyen jó, történelmi
helyszínekkel teli érdekes programban.
Pohner Liza
7. b oszt. tanuló
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SZÁNTÓDPUSZTA HÍREI
A Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. Szántódpusztai
Idegenforgalmi és Kulturális Központ
Május 17-én 10.00 órára hívta meg az érdeklõdõket, Fabóné Bíró Ágnes
Fabó Ferenc „Pillanatok a természetbõl” címû természetfotó kiállítás és
válogatás a Siófok Galéria anyagából, festmény és grafikai kiállítás megnyitójára.
A kiállítást megnyitotta Vizvári Attila Szántód polgármestere.
Közremûködött a Borkút Táncegyüttes, Kõröshegyrõl.
A galéria kiállított festményei közül több ismert mûvész alkotása megvásárolható.
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Közösségi házunk névadójának születésnapja 259 évvel
ezelõtt, május 11-én volt. Kovács Béláné Marika ismét eljuttatott egy cikket - amely a Zalai Hírlapban jelent meg 2015-ben - a polihisztor 255 éves születésnapja alkalmából, Dr.
Gyimesi Endre tollából.
Köszönjük szépen!

PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM

Pálóczi Horváth Ádám és a nõk
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A butaságról….

Varga Zoltán
A SZÁNTÓDI LEVENDULA

Engedjék meg, hogy egy a meg-

Szent Kristóf, és kisded Jézus nyakában ülve, lábánál levendula,
mintha Tihanyból kísérte volna át a Tón keresztül az út pora,
hozzánk, hol most épp átutazott két világ közt szivárvány hidat húzva,
virágszirmok lilás kékjében virágzik mindenütt áldott lábnyoma...

emlékezéssel kapcsolatos rossz
emlékemet megosszam önökkel!
Avagy miért nem olvashatunk
megemlékezést Szántód egyik

Sokan a Provancet ismerik, de Én mégis a tihanyit csodálom,
a levendula ültetvényt napról-napra gondolatban végigjárom,
begyûjtöm télre magamnak illatát-színét-buja-békés varázsát,
nõi álmok dús édesítõjét, férfiasság rút-lassú halálát...

ikonikus alakjáról újságunkban?
Szerettünk volna egy - az elválásért sokat tett szántódi lakos halálának 10. évfordulója alkal-

Elég kell legyen a gondolat, hogy illatát csak a légben élvezzem,
mindegy, nem fáj a tudat, hogy nem kerülhet soha Rám illó olajad...
milyen szép vagy, és csalóka!...csábító dísz, színes csoda, mint kertemben,
de ott sem érhetek soha Hozzád, csak szemmel követhetem szépséged...
fájó-sajgó szívvel azt, ahogy Rád szállnak pillangók, méhek, darazsak,
megfürdõzve látni õket pollenben, illatfelhõben, szép-boldogan....
Marad hát nekem a gyönyörû álom-kép, és a megfáradt gondolat,
miért van az, hogy e világon, ami jó az káros, öl-rombol-porlaszt...?
Igaz ez? számba veszem a csodás dolgokat kaszálók vadvirágát,
kökényt, mogyorót, fügét, diókat a nádasban rejtve megbúvókat...

mából anno megemlékezni. Ehhez segítséget kértem olyantól,
aki jól ismerte. Õ is segítséget
kért egy õt nagyon jól ismerõ illetõtõl, aki fontosságának teljes tudatában azonnal telefonált az akkor 10 éve elhunyt szántódi illetõ
hozzátartozójának, hogy ne engedje a „Szántódi szennylapba”
betenni a megemlékezést.
Persze a rosszindulatú fontoskodónak annyi mersze nem volt,
hogy egyenesen nekem szóljon,
hanem egy közismert emberen
keresztül üzent.
Sajnálom, hogy így történt, mert
Szántód

történetének

fontos

alakja volt, akirõl meg akartunk
emlékezni. Megérdemelte volna,
hogy az utókor is többet tudjon
róla!
Morvayné Török Csilla
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KEDVES OLVASÓK!
Az utóbbi idõkben sajnos több szántódi ismerõstõl búcsúztunk újságunkban is.

EMLÉKEZZÜNK
PAPP KÁROLY
1942 – 2019
Életének 77. évében hunyt el. Közismert, kedves
barátságos ember volt, mint a természetet ismerõ
és szeretõ emberek általában. Kertészetben dolgozott, otthonában is gyönyörû növényeket, palántákat nevelt. Szívesen adott tanácsot a gyümölcsfák metszésével, növénytermesztéssel kapcsolatosan.
Önkormányzatunknál, Szántód virágosításában
több éven keresztül részt vett, szakértelmére,
gyakorlati ismereteire szükség volt.
Nyugodjon békében!

Szántód Község Önkormányzata

E szomorú apropó kacsán szeretnék az anyakönyvi hírek megjelenésével megjelentetésével
kapcsolatban néhány gyakorlati tudnivalót
megosztani önökkel.
• Aki szeretné örömét, gyermeke születését, megosztani az újság olvasóival,
nagyon szívesen közzétesszük, csak
jelezni kell a szerkesztõknek
• Aki szeretne megemlékezést közzétenni az újságban elhunyt szeretteirõl, lehetõség van rá, ingyen és bérmentve.
• Minden esetben a hozzátartozó beleegyezésére van szükség írásban
vagy e-mail-ben!

75 ÉVE TÖRTÉNT A PARTRASZÁLLÁS
Szerzõ: Tarján M. Tamás
1944. június 6-án indult meg a szövetségesek
normandiai offenzívája, mely során az angolszász erõk sikeres partraszállást hajtottak végre
a nácik által megszállt Franciaország területén.
A Rommel német tábornok által
„leghosszabb napként”, a brit
stratégák által pedig „D-nap”
fedõnéven emlegetett nap sorsdöntõ jelentõséggel bírt a második világháború folytatása
szempontjából.
Miután a nyugati szövetségesek
az 1942-es év során fokozatosan
kiszorították a tengelyhatalmak
erõit Észak-Afrikából, az angolszász államokban elõtérbe került
egy kontinentális partraszállás
terve. Churchill és Roosevelt elõször 1943 januárjában, Casablancában tárgyalt egy újabb nyugati
front megnyitásáról, majd augusztusban meghatározták az invázió helyét és idejét – Franciaor-

szág, 1944. május – is. A következõ hónapokban a
szövetségesek számos új harci eszközt – például
kétéltû tankot, vagy az úgynevezett Krokodilt – fejlesztettek ki, hordozható, az invázió során könnyen
felépíthetõ kikötõt terveztek, és tucatnyi hadgyakorlatban szimulálták a partraszállás várható körülmé-
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nyeit. Az invázió irányítását Dwight D. Eisenhower
amerikai tábornok, a szövetséges erõk legfõbb parancsnoka kapta meg, a szárazföldi hadmûveletek
vezetõjének pedig Bernard Montgomery brit tábornokot jelölték ki.
A náci Németország katonai vezetõi is tisztában
voltak azzal, hogy a szövetségesek a Szovjetunió
tehermentesítése érdekében egy új front megnyitására törekszenek, és azt valahol Franciaországban
próbálják majd megnyitni. Hitler – éppen a várható
támadás miatt – a francia partok védelmével egyik
legtehetségesebb tábornokát, Erwin Rommelt bízta
meg. A tervezett invázió méreteirõl képet adhat,
hogy június elején már 2,9 millió szövetséges katona állomásozott a Brit-szigeten, mely mintegy 1500
tank, 10 000 motoros jármû, majdnem 10 000 harci
repülõ és 1500 hajóból álló flotta segítségével akarta végrehajtani a világtörténelem legnagyobb katonai hadmûveletét. Bár a szovjet háborúban meg-

gyengült német hadsereg alacsonyabb létszámmal, „mindössze” 1 millió katonával várta a támadást, helyzeti elõnye kiegyenlítette a szövetségesek
számbeli fölényét.
A májusra tervezett hadmûvelet végül június elejére
tolódott át. A szövetségesek az elsõ napokban
Dovernál – Patton amerikai tábornok vezetésével –
egy „ál-invázió” szervezésébe kezdtek, hogy elhitessék a németekkel, a La Manche-csatorna legkeskenyebb szakaszán indítják majd meg az inváziót. Ez a partraszálláskor döntõen esett latba, mivel
Hitler megtiltotta Rommel számára, hogy átcsoportosítsa csapatait, így a brit–amerikai erõk késõbb sikeresen építhették ki állásaikat az európai kontinensen. Június 4-én aztán az elõkészületek során váratlan fordulat következett be, mert napokig tartó
rossz idõ, hatalmas hullámzás és szélvihar köszöntött a La Manche csatornára. Hosszas mérlegelés
után, június 6-án reggel 6 óra 20 perckor Eisenhow-
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er úgy döntött, kockáztat, és megindította a sorsdöntõ támadást. Paradox módon – e váratlan döntés folytán – még az idõjárás is a szövetségeseket
segítette.
A június 6-án reggel induló invázió nem csak azért
lepte meg a németeket, mert az idõjárás viszontagságai alapján azt kivitelezhetetlennek tartották, hanem azért is, mert a Calais-Dieppe partvonallal
szemben a szövetségesek Normandiában, Cher-
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bourg és Caen városa között indítottak támadást. A
brit, amerikai és kanadai erõk öt pontot – Utah,
Omaha, Gold, Juno, Sword – jelöltek ki a partraszállásra, és a nap végéig mintegy 55 000 katonát,
7000 jármûvet és 7500 tonna ellátmányt szállítottak
át a csatorna túlpartjára. A gyenge német ellentámadás, és a légifölényt kialakító szövetséges légierõ támogatása miatt az inváziós csapatok nem
szenvedtek súlyos veszteséget. Bár az akció sok
szempontból elmaradt a várakozásoktól – a tervezett hadosztályok, jármûvek és ellátmány fele Angliában maradt,
Caen városát pedig nem sikerült
elfoglalni – alapvetõ célkitûzéseit
elérte, ezzel – Churchillt idézve –
mégis a „háború végének kezdete” lett.
A partraszállást követõ napokban
a szövetségesek által elfoglalt területek egyre szélesedtek, így
újabb és újabb hadosztályok kelhettek át Európába, és az angolszászok lassan érvényesíthették
erõfölényüket a hitleri Németországgal szemben. Az 1944. június 6-án végrehajtott normandiai
partraszállásnak döntõ szerepe
volt a náci birodalom erejének megroppantásában,
az ott harcoló katonák hõsiessége révén a második
világháború – a szövetségesek gyõzelmével – már
1945 tavaszán befejezõdött.
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Szerkesztõség álláspontját tükrözik.
Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza!
A szerkesztõség a beküldött írásmûvek tartalmi, stiláris hibáiért felelõsséget nem vállal.
A lap kereskedelmi forgalomba nem kerül.

A fényképeket készítette:
Nagy Szilvia - majális
Németh Zoltán - a könyvtár hírei
Pataki Ildikó - emlékmûavatás
Szabó Lilla - zeneiskolások

SZÁNTÓD SOMOGY ÉSZAKI KAPUJA
SZÁNTÓDPUSZTA

Nyitvatartás fõszezonban:
naponta 8:30 -18:00
Tel./Fax: +36 (84) 348-947, +36 (84) 348-946
06-(30)447-82-16, 06 (30) 458-16-13
E-mail:szantodpuszta@gmail.com
https://www.szantodpuszta.hu

PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Hétfõ:

14.50 - 15.50 Somogy megyei Kormányhivatal,
Siófoki Járási Hivatal ügyfélfogadása
- ügysegéd: Németh Adrienn
15.00 - 18.00 Könyvtár, internet hozzáféréssel
17.30 - 19.00 Szántódi Magyar Nótakör kéthetente
Kedd:
14.00 - 16.00 Nyugdíjas Klub
- havonta az utolsó keddi napon
- a nyári hónapokban 16.00 órától
Szerda:
13.30 - 15.30 Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
- családgondozó: Csizmadia Viktória
Tel.: 06 20 386 01 73 (kizárólag munkaidõben)
E-mail: szgysz@bfterseg.hu
9.00 - 10.00 Rendõrségi fogadóóra
- havonta a második szerdai napon
Rendõrségi körzeti megbízott:
Molnár Balázs r.ftörm. Tel.: 06 70/ 415 97 28
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
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
06 (84)519-150
Rendõrõrs B.földvár
06 (84)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
06/80/247-247
06/70/489-3910
06/30/698-6127

