Szántódi Hírlevél
www.szantod.hu

Szántód Község Képviselõ-testületének lapja

2020. december XXIV. évf. 5. szám

Tudod, hol van Betlehem?
Betlehem mindenütt ott van,
ahol szenvedés és fájdalom közepette
új élet születik és
a reménység napvilágot lát.
Betlehem mindenütt ott van,
ahol a szeretet helyet kap és
a gyengédség otthonra talál,
ahol az idõ nem rohan,
hanem beteljesedik.
Betlehem mindenütt ott van,
ahol rejtettségben
az emberré válás csodája megtörténik
és az Üdvözítõ megszületik benned,
ahol testedben és lelkedben
gyógyulást tapasztalsz.
(ismeretlen szerzõ)

„Betlehemi csillag
Szelíd fénye mellett
Ma az égen és a földön
Angyalok lebegnek.
Isten hírvivõi
Könnyezve dalolnak
Békességet, boldogságot
Földi vándoroknak.”
(Juhász Gyula)

Szeretetteljes, békés karácsonyi ünnepeket,
egészségben, sikerekben gazdag
boldog új esztendõt kívánok a képviselõ-testület nevében!
Vizvári Attila
polgármester
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2020. szeptember 1. – október 31. közötti idõszakban hozott határozatairól, valamint
a Polgármester által 2020. november 4. – 2020. november 20-ig hozott határozatokról szóló tájékoztatás
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2020. szeptember 1-jei ülésén hozott döntései:
-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a polgármester két ülés közötti tevékenységérõl szóló beszámolót elfogadta.

-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a belterületi utak felújítási munkáira érkezett ajánlatokat elbírálta és Balaton-Út Kft. (8630 Balatonboglár, Klapka u. 33.) bruttó 12.657.315 Ft-os ajánlatát fogadta
el.

-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete parkolóépítési (Partivillasor u.) munkáira érkezett ajánlatokat elbírálta és Balaton-Út Kft. (8630 Balatonboglár, Klapka u. 33.) bruttó 1.896.963 -Ft-os ajánlatát fogadta el.

-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete Móricz Zs. u. - Gyulai J. u. torkolatának felújítási munkáira érkezett ajánlatokat elbírálta és Balaton-Út Kft. (8630 Balatonboglár, Klapka u. 33.) bruttó 880.110,-Ftos ajánlatát fogadta el.

-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete Vajda J. u. csapadékvíz elvezetõ készítési munkáira érkezett ajánlatokat elbírálta és Balaton-Út Kft. (8630 Balatonboglár, Klapka u. 33.) bruttó 684.149 -Ft-os ajánlatát fogadta el.

-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete Fûrész u. 726/8. hrsz. ingatlanon található vasbeton
rámpa + szerelõakna felújítási munkáira érkezett ajánlatokat elbírálta és a Délács Kft. (6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 126.) bruttó 1.955.800 -Ft-os ajánlatát fogadta el.

-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete polgármester részére jutalmat állapított meg.
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2020. szeptember 30-i ülésen hozott döntései:

-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete polgármester két ülés közti tevékenységérõl szóló beszámolóját elfogadta.
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat benyújtásáról döntött.
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló szabályzatot módosította.
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta a gazdasági programot.
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Szántód, Hattyú utca végén lévõ (321 hrsz) partvédõmû felújításra érkezett ajánlatok közül a Délács Kft. (6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 126.) bruttó 1.684.997 -Ft-os
ajánlatát fogadta el.
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Szántód 143 hrsz-ú, Móricz Zsigmond u. 47/A. szám
alatti ingatlant érintõ, az önkormányzat tulajdonát képezõ 250/1686 tulajdoni hányad megvásárlására érkezett
1.500.000-Ft-os vételi ajánlatot nem fogadta el, az önkormányzati tulajdonrészt nem kívánta értékesíteni.
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2020. október 27-i ülésen hozott döntései:

-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta a polgármester két ülés közötti tevékenységérõl
szóló beszámolót
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a közvilágítás aktív berendezések üzemeltetésére vonatkozó szerzõdést megtárgyalta és felhatalmazta a polgármestert a KA-A84/2020. számú szerzõdés aláírására.
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A katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdésében biztosított hatáskörben, a veszélyhelyzet kihirdetésérõl szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel a képviselõ-testület helyett a Polgármester jogosult dönteni az önkormányzatot érintõ kérdésekben a veszélyhelyzet fennállása alatt.
A veszélyhelyzet ismételt kihirdetését követõen a Polgármester által hozott döntések:
A Polgármester 2020. november 4 - 20. között az alábbi kérdésekben hozott döntést:
-

A Szántódi Pálóczi Horváth Ádám faluház, önkormányzati épületben tartózkodás rendjét határozta meg, az alábbiak szerint: Az épületben a hivatalos nyitva tartás idõszakában
a dolgozókon kívül - egyidõben legfeljebb egy fõ tartózkodhat. Az épületbe történõ belépés igényét a bejáratnál lévõ csengõvel, csengetéssel kell jelezni. A személyes ügyintézés során mindenki maszkot köteles viselni és a távolságtartás szabályait köteles betartani.
Szántód Község Önkormányzata és a Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság között az „OKOS” Zebra gyalogátkelõhely kiépítésnek támogatása tárgyában 2020. július 1. napján létrejött támogatási szerzõdés módosítását
hagyta jóvá.
Szántód Község Önkormányzatát jogszabály szerint megilletõ elõvásárlási jog alapján a szántódi 41 hrsz-ú „kivett udvar és közösségi fedett tér (grillezõ)” megnevezésû, 1083 m2 alapterületû ingatlan 360/1083-d arányú tulajdonrész megvásárlásáról döntött, 6.900.000- Ft vételárért.

Rendeletek:
SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
9/2020.(X.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS CÉLÚ TÛZIFA TÁMOGATÁS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEIRÕL SZÓLÓ 10/2015. (XI.02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
10/2020.(XI.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL SZÓLÓ
1/2020.(II.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
11/2020.(XI.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A NEM KÖZMÛVEL ÖSSZEGYÛJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYÛJTÉSÉRE VONATKOZÓ
KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ 11/2015.(XI.30.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Dr. Nagy Ildikó
hatósági osztálvezetõ
Balatonföldvári Önkormányzati Hivatal
8623 Balatonföldvár Petõfi S. u. 1.
Tel.: 84/540335

Az újságban megjelenõ fotók készítõi:
Balogh Józsefné, Morvayné Török Csilla, Morvay
Zsolt, Mucza Milán, Nagy Árpád, Németh Zoltán
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Megynyílt a Szántódi piac az ALDI mellett.

Új rézsükasza munkában

Hermann Ottó utcai sövény telepítése

Önkormányzati telephely közlekedõ útjainak burkolása

A Hattyú utcai partvédõmû felújitása

Az új Antonio Carraro traktor rakodás közben

A Jókai és az Ady utca összekötõ szakaszának aszfaltozása

A település központjában évelõ növények ültetése

Megkezdõdött a kerékpárút építése a Móricz Zs. utcában

Szántódi Hírlevél

6. oldal

2020. december

KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI
Egy koronavírus nélküli világban most beszámolhatnék Falunapunkról, jó hangulatú Idõsek délutánjáról
és persze izgatottan várnánk közösségi házunk színpadára a Mikulást. Mikor ünnepeltük a 2020 eljöttét,
még senki nem sejtette, hogy ez az év bizony gyökeresen más lesz, mint az eddig eltelt jó néhány volt.
Idén õsszel elmaradt a szép korúak délutánja, a közös
beszélgetések, a rég nem látott arcok baráti üdvözlése, közös éneklés, vacsora. Ennek a hiánynak pótlására készült el egy köszöntõ kártya, amelyet munkatársammal, Németh Henriettel hordtunk ki a 60 év feletti szántódi lakosoknak.
A szeptemberi Szántódi Hírlevél megjelenése óta a
járványügyi intézkedések miatt csak az 1956-os szabadságharc és forradalom évfordulóját ünnepeltük
meg szabadtéren, az Erdészet téri kopjafánál. Október 23-án délelõtt kilenc órakor tartottuk megemlékezésünket. A történelmi jelentõségéhez méltó ünnepségen elõször Vizvári Attila polgármester emlékezett
a sorsfordító napokról, majd Mucza Milán, Vizváriné
Bíró Anikó és Szabó Sándorné Marika egy-egy verssel
idézte meg a hõsöket. A végén a képviselõ-testület és
valamennyi szántódi civil szervezet elhelyezte a meg-

emlékezés koszorúját a kopjafánál és meggyújtottuk
kegyeleti gyertyáinkat.
A sok korlátozás ellenére egész nyáron, és a november 10- i kormányrendelet kihirdetéséig a Közösségi
Ház otthont adott a klubok, egyesületek mûködésének.
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Minden héten volt pilates a
Balatonföldvári
Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda szervezésében,
csütörtökönként a 7-es út Linedance klub tagjai is közösen táncoltak az emeleten és a földszinti kisteremben pedig a Krisztus Szeretete Egyház összejövetelei
is zavartalanok voltak.
Kéthetente a Szántódi Magyar Nótakör, havonta a
Nyugdíjas klub tagjai jó hangulatú esteket tartottak.
Reméljük, hogy egy-két hónap múlva ezek az összejövetelek újra megtarthatóak lesznek.
A jelenlegi helyzetben azért szerencse, hogy legalább
virtuálisan tudjuk tartani egymással a kapcsolatot. Ez
tíz éve még elképzelhetetlen lett volna! Így a pilates és
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linedance mozgásprogramokról sem marad le senki.
Az EFI szervezésében online egészségfejlesztési programok megvalósulása is lehetséges. Közösségi házunk
facebook oldalán mindig tájékozódhatnak az aktuális
online elõadások hozzáférhetõségérõl. Ha valaki nem
boldogul a jelentkezéssel szívesen segítek eligazodni a
virtuális közösségteremtésben.
Október és november hónap az új honlap elõkészítési
munkálataival telt. November 22 óta ez a megújult felület tájékoztatja a szántódiakat és kedves vendégeinket. Még sok információ hiányos, de igyekszünk minden honlaplátogató igényét kielégíteni.
Ha közösen nem is tudtuk fogadni és örülni a Mikulásnak, azért minden szántódi gyermekhez eljuttattuk
az önkormányzat Mikulászsákját.
Az idén is kikerültek a karácsonyi világítás elemei és
a Betlehem, amely két kis báránnyal gyarapodott.

2020. december

tét veszi Advent.!
Advent lehetõséget ad az elcsendesedésre és a várakozásra.
Kell egy-egy este a családdal, barátokkal...
Kell egy este egy jó könyvvel, vagy zenével a csendben...Kell egy kis béke bentre!
Igen, minden embernek van gondja, de legalább most
szakítsunk egy kis idõt arra, hogy figyelünk egymásra.
A kedvesség, egy mosoly, egy jó tanács gyógyít, erõt
ad annak is, aki mondja és annak is, aki hallja.
Legyen hát ez a néhány hét csönddel, meghallgatással, figyelemmel és örömmel teli.
Szép Karácsonyt kívánok mindenkinek és a jövõ esztendõnk már szóljon arról, hogy a rendezvényeinken
örülünk egymás társaságának!

Szántód ünnepi díszben készül a Karácsonyra! Kezde-

Balogh Józsefné Zsuzsa
mûvelõdésszervezõ

Tisztelt szántódi Vállalkozó, Szállásadó!
Szántód Község Hivatalos honlapja megújult.
Ha szeretné, hogy honlapunkon szerepeljen vállalkozása/szálláshelye, kérjük az alábbi címre küldje el
ismertetõ szövegét, elérhetõségét, valamint képet/képeket, mellyel szemlélteti szolgáltatását.
E-mail cím: info@szantod.hu
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A KÖNYVTÁR HÍREI
Még egy lényeges dolog az idei évi SZKÍT-tel kapcsolatban..
Amikor június végén már az eseményre készülõdtem,
felkeresett a könyvtárban, és új olvasóként beiratkozott Kempelen Katalin. A hölgy az édesapja Vass Géza író három a könyvtárunk számára dedikált mûvét
adta át: Zöldséglé csipetkével (2011), Kései találkozás
(2012), Zeniten innen és zeniten túl (2019). Ezúton
szeretném írásban is megköszönni az ajándékba adott
köteteket.
Számomra meglepõ és megtisztelõ volt, hogy a jelenleg Hévízen élõ 94 éves író szántódi kötõdését jelezte,
és e szerény rendezvényünk iránt érdeklõdést mutatott. Õ is szívesen részt vett volna a SZKÍT-en, azonban a magas korára és a vírushelyzetre való tekintettel mégsem tudott megjelenni.

A leányától kapott életrajzi adatok és fényképek alapján ismerkedjünk meg jobban az ugyancsak "Szántód
írójá"-nak mondható alkotóval!
Vass Géza Budapesten, 1926-ban született. A fõvárosban a Borsodi Vegyi Kombinát kereskedelmi kirendeltségét vezette. Családjával a '90-es években Hévízre költözött, ahol két alkalommal is - a sakk szakosztály vezetõjeként majd íróként - Pro Urbe-díjat vehetett át.
Igazi érdekesség, hogy a Pro Cultura-díjas író elsõ
mûve A Vadászkürt szálló rejtélye - nyolcvan éves kora után (2007) jelent meg, majd további mûvei nagy
gyakorisággal kerültek kiadásra: Nászút Capriba;
Óvakodj a sarki rókától (2008), Sivatagi Vénusz
(2009), Estély a kerti lakban (2010), Emlék- és humormorzsák (2014) és Az utolsó tangó (2020).
Az író több mûfajban alkotott, kiváló ismereteirõl és
humoráról is tanúbizonyságot tett, az események
helyszíneirõl remek útleírásokat készített, és dalszövegeket is írt, amelyeket az unokája Kempelen Ákos
zenésített meg (Hévízi esték CD).
A szántódi (a Tarpataki család által 1926-ban épített)
nyaralót Kempelen Katalin anyai nagypapája vette
meg 1949-ben.
Vass Géza 1962-tõl nyaralt itt a Kisfaludy utca 8. szám
alatti nyaralójukban, amelyben azóta is folyamatosan
minden évben a családtagjai is itt töltik a szabadságukat.

Említésre méltó, hogy az író és családja községünkben
már több mint fél évszázadon át nyaralt. Errõl a Kései
találkozás címû mûve dedikációjában így vall:

Szántódi Hírlevél
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Az idei év nem csak irodalmáraink kerek évfordulóiban volt gazdag, hanem a zenei világban is voltak
jelentõs évfordulók. Csak néhány példát említek: 75
éve hunyt el neves népdalgyûjtõnk, Bartók Béla, 150
éve született az operettkirály, Lehár Ferenc és 250 éve
született Ludwig van Beethoven. Javaslom, hogy kedves olvasóink a hosszú téli estéken ismerkedjenek e
nagyszerû zeneszerzõk életútjával és hallgassák mûveiket. A téli bezártság depressziója így elkerülhetõ hisz
a zene hallgatása remek terápia.
***
Mint minden évben most is készültünk a Magyar Népmese Napja megtartására. Benedek Elekkel, a nagy
meseíró-és gyûjtõvel kapcsolatosan nem csak lexikális
adatokkal, az életútját bemutató képekkel hanem egy
könyvkiállítással is készültünk. Szeptember 28-án a 17
órai kezdésre az író a könyvtárunkban meglévõ valamennyi kötetének kiállítása várta - sajnos szinte hiába
- a kisterembe érkezõ kedves érdeklõdõket, pedig a
gyermekek érdeklõdését elõzetes feladatokkal is felkeltettük és az érintett korosztály külön meghívót is
kapott.
Örömünkre - csupán az utcai hirdetõben lévõ plakát
láttán - egy nyaralótulajdonos fiatal család érkezett. A
kisfiuk kérésünkre magával hozta a kedvenc mesefiguráit, vidáman színezett, bekapcsolódott a bábok készítésébe és a mesék szövésébe. Igazán sajnáljuk, hogy
a helyi gyermekek nem osztozhattak ezekben az élményekben.
***
Az Aranyló gyermek - meseíró pályázat

Tisztelt Szántódiak
Megtiszteltetés számomra, hogy a szántódi
könyvtár és olvasói számára felajánlhatom néhány könyvem utolsó példányait.
Külön köszönöm, hogy a "Könyvtár" befogadja írásaimat.
Fél évszázadon át "fürödtem" Szántód "hazaváró" légkörében. Ez idõ alatt nem csak a lányom Katikám nõtt fel a Kisfaludy utcában,
hanem Zita és Ákos unokám is. Boldog vagyok, hogy dédunokáim Tas, Gergõ és Lujzika
is Szántódon lubickolnak a Balatonban.
Köszönöm, hogy kézbe veszik írásomat.
Tisztelettel
Hévíz, 2020. Vl. 26.

Vass Géza bácsi

Ezúton szeretném felhívni a kedves szántódi gyermekek figyelmét egy meseíró pályázatra, amelyre 14 éves
korig lehet nevezni. A kiírás részleteit a könyvtárban
lehet bõvebben megismerni. Kérjük, minél több diákunk próbáljon erre a pályázatra benevezni, mert a
legsikeresebb meséket 2021-ben a Magyar Kultúra
Napja tiszteletére egy kötetben kívánják megjelentetni.
Mivel a helyi gyermekeink többsége a balatonföldvári
iskola tanulója, a felhívást eljuttattam Nagyné Horváth Annamária igazgató részére is.
Nagy öröm lenne, ha a készülõ mesekönyvben szántódi gyermek írása is olvasható lenne.
***
Szeptember végén a könyvtárban eszközleltár volt,
amit a Megyei és Városi Könyvtár megbízásából
Pernecz Réka balatonboglári kolléganõm végzett, az
ellenõrzés során mindent rendben talált.
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Az Országos Könyvtári Napok október 5-tõl 11-ig tartottak. Ennek keretén belül 7-én volt A könyvtárak
napja, 8-án pedig A könyvtárosok napja.
Itt szeretném megemlíteni, hogy Zsirai László Teodóra címû költeménye - mintegy ez utóbbi alkalomhoz
illõen - megjelent a Partium Irodalmi, mûvészeti és
közéleti folyóirat 2020/3 õszi száma 25. oldalán. Ez a
hozzám írt költemény a költõ következõ - Mosolyfény
címû - kötetében is olvasható lesz. Köszönet a megtisztelésemért.
***
Október hatodika nagyjai elõtt egy könyvkiállítással
tisztelegtünk, amely a könyvtár elõterében lévõ tárlóban volt látható.

Szántódi Hírlevél

Október 23. emlékére ugyancsak a könyvtár elõterében lévõ tárlóban láthattak a kedves érdeklõdõk egy
könyvajánlást. A kiállítás legrégebbi eleme a napnak a
történéseit rögzítõ hírösszefoglaló, a legújabb pedig
egy 1956 címû kötet, ami a korszakról szóló költemények gyûjteménye.

Emlékezzünk a vértanúkra Ady Endre költeményével!

Október 6.
Õszi napnak mosolygása,
Õszi rózsa hervadása,
Õszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott - hõsi áron Becsületet, dicsõséget
Az aradi tizenhárom.
Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az õszi rózsa,
Hulló levél búcsú-csókja;
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.
Õszi napnak csendes fénye,
Tûzz reá a fényes égre,
Bús szívünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet;
Sugáridon szellem járjon
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.

Megújult a község honlapja, melyen a könyvtár adatain túl az intézmény történetével is ismerkedhetnek a
kedves érdeklõdõk.

In memoriam Dr. Boross Marietta
Tisztelettel tudatjuk kedves olvasóinkkal,
hogy - míg az elõzõ hírlevelünkben a 100. születésnapját betöltött Dr. Boross Marietta születésnapi köszöntõjét olvashatták - ebben a
számban sajnos a hölgy halálát tudatjuk önökkel. A VÁRNEGYED címû folyóirat október
8-án megjelent számából szomorúan értesültünk Szántódpuszta szülötte Dr. Boross Marietta haláláról. A kerület egyik legrégebbi lakóját rendkívüli intellektussal megáldott, fáradhatatlan kutatóként, több elismeréssel és
címmel rendelkezõ múzeológusként említik,
akit az Amerikai Egyesült Államokban élõ rokonain kívül, kollégái és barátai gyászolnak.
A hozzátartozók gyászában osztozik Szántód
Község Önkormányzata és lakossága. Hálás
köszönettel gondolunk Dr. Boross Marietta
Szántódpusztáért végzett jelentõs tevékenységére, emlékét tisztelettel õrizzük.
A hivatalos gyászjelentést Németh Julianna, a
budapesti Somogyiak Baráti Köre vezetõje köszönet érte - juttatta el hozzánk.

Szántódi Hírlevél
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Amennyiben kedves olvasóink még szeretnének Dr. Boross Mariettáról többet megtudni, szíves figyelmükbe
ajánljuk dr. Kovács Emõke történész cikkét, amely az alábbi link segítségével érhetõ el: likebalaton.hu

Tisztelgés Tüskés Tibor emléke elõtt
A jelenlegi kritikus vírushelyzetben sajnos gondolni lehetett arra, hogy az évenkénti Tüskés Tibor megemlékezésünk megrendezése az idén november közepén már nem biztos, hogy megvalósítható.
Ugyan szerettük volna a megemlékezést egy egyszerûbb módon megtartani, de a járvány okozta szigorítások
bevezetése ezt is meghiúsította.
Már október végén elkészítettem a Tüskés Tibor halála után megjelent könyvek kiállítását. Az õ életét, munkásságát méltató és a halála óta a tiszteletére kiadott emlékkötetekkel megtelt a könyvtár elõterében lévõ
mindkét tárló. Ugyancsak itt került elhelyezésre az elõzõ évek megemlékezésein készült felvételekbõl álló
fényképalbum.
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A könyvtárlátogatóink ezt a csendes megemlékezési
formát még november 9-éig láthatták. Aztán sajnos a
vírushelyzet miatt bekövetkezett az intézmény bezárása. A kiállított anyag még a rendelet feloldása után is
megtekinthetõ lesz.
November 11-én - az író halála napján - a róla elnevezett könyvtár bejárata elõtt lévõ emléktáblánál Vizvári
Attila polgármester úr és Balogh Józsefné
mûvelõdésszervezõ helyezte el községünk vezetõsége
és lakói nevében a tisztelet koszorúját.

Új rendelet lépett életbe
Tisztelettel tudatom a kedves olvasókkal, hogy a
484/2020 ( Xl.10.) Kormányrendelet alapján a könyvtár november 11-étõl - ezen rendelet hatályban maradásáig - zárva tart. Addig is kérem szíves megértésüket. Ideiglenes megoldásként érdemes elsétálni a
könyvtár elõtt lévõ könyvespolcig, amelyen talán sikerül valami érdekes olvasnivalóra bukkanni.
Minden kedves olvasónak kiváló egészségben eltöltendõ, kellemes karácsonyi ünnepeket és egy nyugodtabb,
boldogabb és sikeresebb új évet kívánok nagy tisztelettel.
Maurer Teodóra
könyvtáros

Kollégánktól búcsúzunk!
Megrendüléssel vettük tudomásul, hogy volt munkatársunk

Benedek Tamás 62 éves korában elhunyt.
Tamás 1998-tól dolgozott önkormányzatunk
mûszaki csoportjának tagjaként 2019 júniusáig.
Súlyos betegsége ellenére is amíg csak tudott,
dolgozott. Nagylelkû, rendkívül segítõkész és jó
kollégánk volt.
A betegség legyõzte szervezetét és
2020.október 11-én örökre itt hagyott bennünket.
Utolsó útjára november 3-án Vizvári Attila polgármester úr, valamint volt munkatársai, elõzõ
vezetõi is elkísérték a Zamárdi temetõbe.
Nyugodj békében kollégánk, barátunk!
Németh Zoltán
mûszaki csoportvezetõ
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PONTYFESZTIVÁL
SPORT
A VI. Nemzetközi Pontyfogó
Kupa (IBCC) német versenyzõi Szántódon, a Rigó utcai
strandon táboroztak, október 22-28-ig.
A szép idõben jól érezték
magukat, de nagyobb fogás
nem akadt a horgokra!
BALATONI REGÉK, MONDÁK, LEGENDÁK 3.
legenda a szeretetrõl
Lipták Gábor
Aranyhíd
Kõszívek
„… Balatonudvariban élt egy igen szép lány, bizonyos „halász Veronika” aki legszívesebben mindig a
Balatont nézte volna. Egyszer, amikor apjával visszatért a halászatról a parton nagy szürke kövek és egy
fiatal férfi várta. A szerelem gyorsan lángra lobbant, a hegyekbõl érkezett idegennel, de Veronika a
kövekkel nem tudott megbarátkozni. Ezért megkérte jegyesét, hogy szelídítse meg a köveket. Így
kezdõdött el a kemény, élettelen kövek szívvé faragása. Elõször kis darabokat, majd nagyobbakat is
kifaragott, melyre a két szerelmes neve is felkerült. Amikor elérkezett az idõ Veronika úgy döntött követi a
fiút hegyek közé, ezért utoljára kievezett a tóra, hogy elbúcsúzzon tõle. Már messze járt a parttól hatalmas vihar kerekedett. A lány még soha nem látta ilyennek a vizet, mintha zöld hullámaival átölelte volna
a csónakot nem eresztve a lányt. Így küzdött Veronikáért a Balaton, végül egy erõsebb lökéssel hullámsírba temette, örökre magához láncolva. A kõfaragó szíve meghasadt bánatában és szerelme sírjához egy
hatalmas kõszívet állított. Többé nem tudott elszakadni a falutól és sorban faragta a köveket, ha meghalt
valaki a környéken ilyen követ állítottak a sírjához. Így szaporodtak el a szív alakú kövek a Balatonudvari
temetõben.
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A SZERETET ÜNNEPE
ADVENTI VÁRAKOZÁS – A karácsonyt megelõzõ négyhetes ráhangolódás idõszakát nevezzük adventnek
(Úrjövetnek). Ennek elsõ vasárnapjával kezdõdik az egyházi év. Karácsonykor a megígért Megváltó eljövetelét, Jézus személyében Isten testet öltését ünnepeljük. A Szentírásban ugyan nem szerepel a karácsony szó, de amit a keresztény világ ilyenkor ünnepel, az nagyon részletesen le van írva. Máté és Lukács evangéliuma is hosszan tárgyalja
ezt az eseményt, de a János evangélium eleje is errõl szól. Nem véletlen hát, hogy a keresztény világ évszázadok óta
megemlékezik errõl az eseményrõl. A Messiás megszületésének megünneplése méltó a Krisztusban hívõk körében.
KARÁCSONY EREDETE – A karácsonyt (Úr születése), a Gergely-naptárt használó nyugati kereszténység december 25-én, a Julián-naptárt használó keleti keresztény egyház pedig január 7-én tartja. A kereszténységnek a
húsvét mellett ez a második legjelentõsebb ünnepe. A Biblia tanítása szerint Jézus Krisztus szûz Máriától született
Betlehemben. Ennek Dionysios Exigius apát által az 5. században kiszámított idõpontja lett az egész világon elfogadott idõszámítás kezdõpontja. A magyar karácsony szó gyökere valószínûleg a latin incarnatio (megtestesülés),
vagy a szláv téli napfordulóra utaló korcun (átlépõ) szóból származik. Mivel az evangéliumok nem nyújtottak támpontot Jézus pontos születésnapjának megállapításához, kezdetben többféle idõponthoz kötötték azt. Évszázadokig január 6-án, vízkeresztkor ünnepelték. Karácsony idõpontja a 325-ben tartott niceai zsinaton került át
december 25-re. A korai kereszténység idejében népszerû Mithrász-kultuszban is a téli napforduló idején ünnepelték a Napisten születésnapját, a sötétség feletti gyõzelmét, ami alkalmat kínált a kereszténység számára a pogány
ünnep ellensúlyozására, illetve új szellemiséggel való megtöltésére.
ÜNNEPI SZOKÁSOK – Karácsonykor Jézus Krisztus születésére emlékezik a keresztény világ, a nem keresztények pedig a szeretet ünnepét ülik. A karácsonyi ünneplés a szentestével kezdõdik, amelyen régen virrasztottak,
imádkoztak és böjtöltek. E hagyomány nyomai maradtak fenn az ilyenkor feltálalt halételekben. Karácsony ábrázolásának központi témája a jászolban fekvõ kis Jézus, Máriával és Józseffel. A betlehemi jászol állításának szokása Assisi Szent Ferenctõl ered, aki 1223-ban az éjféli misére egy barlangot rendezett be. A karácsonyfa-állítás a 17.
századtól német területrõl terjedt el, a magyar karácsonyfák elmaradhatatlan dísze, a szaloncukor csak a 19. század elején jelent meg hazánkban. A hagyományos magyar falusi kultúrában a népszokások közé tartozik a betlehemezés.
A SZERETET FAJTÁI – A szeretet ünnepe kapcsán nem árt megismerni a szeretet fajtáit. A görög nyelv a szeretet öt fajtáját különbözteti meg. A magyar nyelvben mindegyikre ugyanazt az egy szót használjuk.
a.) A rokoni vagy családi szeretet (sztorgé) – Minden emberben benne van, hogy szereti a hozzátartozóit. Ezek
olyan érzések, amit a világ szeretetnek nevez. De ez egy természetes emberi szeretet, ami önzõ.
b.) A baráti szeretet (filia) – Ha te szeretsz engem, akkor én is szeretlek téged. Úgy viszonyulok hozzá, ahogy a
másik hozzám. Ez feltételhez kötött, világi szeretet.
c.) A szexuális vágy és a romantikus szeretet (erósz) – Ez a test kívánságára épül: kellesz nekem, szükségem
van rád, jó szolgáltatást nyújtasz nekem, stb. Sok független ember a szexszualitásban keresi a szeretetet,
de az soha nem képes beteljesedést adni, hiszen ez is világi.
d.) A vendéglátó szeretet (xénia) – Vannak vendégszeretõ népek. A magyarokra is szokták ezt mondani. Ez is
egymódja a szeretetnek, de ez még mindig a világi, természetes emberi szeretet.
e.) Az isteni szeretet (agapé) – Ez az egyedüli szeretet, ami önzetlen és feltétel nélküli. Így szereti Isten a teremtményét! Mi jellemzi az agapé szeretetet? Ezt Pál apostol csodálatosan megfogalmazta a Korinthusiakhoz
írt levelében: „Az isteni szeretet és jóságos. Ez a szeretet nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, nem
büszke, nem viselkedik gorombán, nem a maga hasznát keresi, nem lesz indulatos, nem tartja számon, ha
valaki rosszul bánik vele, nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. Az isteni szeretet mindent eltûr, mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart. Ez a szeretet soha nem fogy el.” A szeretet erejével minden helyzetet sikeresen lehet kezelni.
Aki az isteni szeretet útján jár, az egy szilárd alapon áll.
A kérdés már csak az, miként lehet hozzájutni ehhez
a magasabb rendû szeretethez? Pál apostol tanítása szerint az agapé megszerzéséhez az embereknek be kell fogadniuk Jézust a szívükbe! Ezt oly módon történhet,
hogy az illetõ saját szavaival megkéri Õt arra, hogy legyen az élete Ura! Az adventi idõszak, a betlehemi jászol csendje és a karácsony ünnepe is kiváló alkalom
erre!
Bor Ferenc
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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

A szántódi székhelyû Békevár Egyesület ez évben a „Lelki tréning” elnevezésû pályázatára 1.333.333 Ft NEA forrástámogatást
nyert. Ennek keretében kerülnek kiadásra az „Alapigazságok” füzetsorozatok a kórházi-, idõsotthoni- és börtönmissziós szolgálataink számára. Az Egyesület ingyenesen kínálja a lap olvasóinak az 13. összevont kiadványát, amelybõl 10 példány (a járványügyi korlátozást követõen) a szántódi Tüskés Tibor Könyvtárban, illetve 10
példány a szántódi Pálóczi Horváth Ádám Közösségi Házban a mûvelõdésszervezõnél vehetõ át 2021. 03. 31-ig. A kiadványok a
könyvtárból is kölcsönözhetõk, de online is elérhetõek:
http://users.atw.hu/hangos - konyv/#2 Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik az adójuk 1%-val támogatták az önkéntes
tevékenységünket. A Békevár Egyesület adószáma: 18151709-1-14
HÁZASSÁG HETE BEHARANGOZÓ
A közelgõ februári Házasság hete országos rendezvénysorozat
kapcsán szeretnék rávilágítani a házasságtan fontosságára! Manapság szinte minden tevékenységhez valamilyen képesítést írnak elõ, de a házasság–család–gyermeknevelés területe jelenleg semmilyen végzettséghez sincs kötve. A lesújtó válási statisztikákban ez jól
megfigyelhetõ. Ezért a családi életben is éppúgy a megelõzésre kellene a súlyt fektetni, mint az orvoslásban. Azaz a párok felkészítésére lenne szükség, hogy az életben adódó helyzeteket helyesen tudják
kezelni. A házasságot csak úgy lehet életben tartani, ha rendszeresen gondozzuk azt! De a rohanó világunkban, a legtöbb kapcsolatban sajnos ez az utolsó, amire idõt és figyelmet fordítanak. Bõvebb
infó:www. frigyklinika.hu
Bor Ferenc elnök - Békevár Egyesület

Szt. Kristóf szobor

Buszmegálló, esik a hó

Mária a kertben
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SZÁNTÓDI VÁLLALKOZÓK BEMUTATKOZÁSA

Kedves Olvasó!
Nagy Bettina vagyok, 32 éves, szántódi lakos! Vendéglátós iskolát végeztem, 15 éve a szakmában dolgozom, januárban elvégeztem a BestMixer barista tanfolyamát és végre megszületett a döntés: saját
kávézót nyitok!
A helyiek talán már észre sem veszik, micsoda gyöngyszem áll a központban! Évek óta elhagyatottan,
zárva! Megszokásból úgy megyünk el mellette, mintha ott se lenne! Ezen szeretnék változtatni!
Régóta álmodtam már egy kávézóról, a nyugalom szigetérõl, ahová bárki betérhet egy finom eszpresszóra!
A rohanó világunkban mindenki megérdemel pár percet, amit kellemes környezetben, mindig kedves
kiszolgálás mellett tölthet el! Én ezt szeretném biztosítani!
Kezdõ vállalkozóként, ezen a túltelített piacon szeretném megállni a helyem, és Szántód épülõ várának egy alappillére lenni! Támogatni és részt venni a fejlõdésben!
A Korall Kávézó, folyamatosan
bõvülõ kínálattal, egész évben
várja kedves vendégeit!
(A járványhelyzet miatti kényszerleállás reméljük mielõbb véget ér!)
Köszönöm a lehetõséget a bemutatkozásra!
Nagy Bettina, egyéni vállalkozó
8622 Szántód Május 1 u. 1.
(Aldi mellett)
Nyitvatartás: H - V 8 - 18
facebook: Korall Kávézó
instagram: korall.kavezo
Varga Zoltán versei
December virágai
December virágai - mikor nyílnak a jégvirágok,
mindegyik elé oda állok, beszippant a kép az este,
ha festõ lennék, mondanám: ezt most aztán fesd le!
De nem vagy festõ se zenész se olyan, aki ebbõl megél,
sebaj így múlnak el az álmok, olvadnak szét a jégvirágok...
Karácsony
Karácsony - karácsony, mit is jelent ez a szó?
Egy álom? És miért is jó?
Mindenki sorolja magában a szavakat,
megfogalmaztad-e már valaha?
Mit jelent a fán az ágon, megfagyott fény,
a mókus megázott, a fázó reszketõ lélek,
a reccsenõ csend, most már érted?
Üvegburán az arc a képed, mit egy óvodás oda képzelt...
Ha tudod a választ, és újra vágyod,
akkor tiéd az élet, az igaz karácsony!

SZÁNTÓD SOMOGY ÉSZAKI KAPUJA
SZÁNTÓDPUSZTA

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szántódpusztai
Idegenforgalmi és Kulturális Központ 2020.
júniusától, elõreláthatólag 2021 év végéig zárva
tart. Ebben az idõszakban kerül sor a majorság
felújítására.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!

PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÁLLANDÓ PROGRAMOK
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
19.00 - 20.00 Társastánc - Szántó Dominika okt.
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
Csütörtök: 15.00 - 18.00 Könyvtár, internet hozzáféréssel
17.00 - 19.00 Istentisztelet: Kr. Sz. Egyház
16.45 - 17.45 Pilates - Galambos László okt.
18.00 -19.00
Linedance Zalavári Mária okt.
Péntek:
9.00 - órától ZENEBÖLCSI - 40 perces
játékos és zenés foglalkozások
pár hónapos kortól 3 éves korig.
- földszint kisterem A foglalkozás díja: 1000 Ft/alk.
Tartja: Koncsag Adrienn zenetanár, óvónõ,
zeneterapeuta Tel: 30/501-8623
Hétfõ:

Keressék és figyeljék szórólapjainkat, hirdetõtábláinkat,
weboldalunkat valamint a képújságot!
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Információ: Pálóczi H. Ádám Közösségi Ház
8622 Szántód, Iskola u. 9.
Tel.: 84/347-685; 06 30 265-4981
E-mail:info@szantod.hu www.szantod.hu

FONTOSABB TELEFON SZÁMOK
Körzetszám 84
Irányító szám 8622
Mentõk
104
Tûzoltóság
105
Rendõrség
107
Rendõrkapitányság Siófok
06 (84)519-150
Rendõrõrs B.földvár
06 (84)340-004
Rendõrjárõr Balatonföldvár
06/20/ 448-7941
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 B.földvár
340-013; 540143
Zeneiskola B.földvár
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
Siókom Kft. (Hulladékszállítás)
VIDaNET kábeltelevízió Zrt.
Vízmû hibabejelentõ
Falugazdász Tálos Eszter
Kéményseprõ

310-050
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
84/503 - 200
1203
06/80/240-240
06/70/489-3910
06/70 645-2927
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Az év utolsó napján, ha leszáll az éj,
szívünk egyet dobban, valami véget ér.
Ahogy búcsúzunk, úgy köszöntünk is egyben,
mindenkire áldás szálljon az újesztendõben!

Ebben az évben is többen segítették, hogy a Szántódi Hírlevél
idõben az Önök kezébe kerüljön! Köszönjük a hivatal, a
rovatvezetõk, a képek készítõi, a nyomda munkáját,
Boldog új évet kívánunk szeretettel: a Szántódi Hírlevél szerkesztõi

