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Hazánkban 1931 óta ünneplik a GYERMEKNAPOT
HA ELÕRÕL KEZDENÉM...
• Ha elõrõl kezdeném a gyereknevelést, fenyegetés
helyett festegetésre használnám a kezemet.
• Példálózás helyett példát mutatnék.
• Nem siettetném a gyereket, hanem hozzá sietnék.
• Nem a „nagyokosat“ játszanám, hanem okosan
játszanék.
• Komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot.
• Kirándulnék, sárkányt eregetnék.

• Réten kószálnék, bámulnám a csillagokat.
• Civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék.
• Nem erõszakoskodnék a gyerekkel, hanem a
lelkét erõsíteném.
• Elõbb az önbizalmát erõsíteném, azután a házamat.
• Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetérõl és
többet a szeretet hatalmáról.
Diane Loomant
írónõ

Tasnádi Varga Éva
Vers a júniusi fényrõl...
részlet
...Vitorlás lebeg,
messze már a part.
eddig fû,bokor,
árnyék eltakart.
Világíts, ragyogj,
júniusi fény,
most az egész nyár,
mind-mind az enyém!

Fotó:Rostásy Szabó Mihály
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Szántód Község Önkormányzatának
Polgármestere által 2021. március 6. – 2021. május 31-ig hozott határozatokról szóló tájékoztatás
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 kihirdetését követõen a Polgármester által hozott döntések:
A Polgármester 2021. március 6.-2021. május 31. között az alábbi kérdésekben hozott döntést:

- Szántód Község Önkormányzatának Polgármestere ajánlatok elbírálásáról döntött az alábbi ügyek esetében:
> 300 m3 dolomit Szántód, 890/1 hrsz. területre történõ szállításával, valamint 5 cm vastagságban történõ elterítésével kapcsolatban,
> Szántód, Szigony utca végén, Rév utca végén, Hajnal utca végén található mederszakaszon medertisztitási munkára vonatkozóan,
> az utcabútorok gyártása és szállítása (8 db Pécsi asztal, 16 db Pécsi lóca, 15 db Urban szemétgyûjtõ)
ügyében,
> a bejáróstégek (1 db 12x1m-es, 1 db 24x1m-es) és 1 db forgókapu elkészítésére vonatkozóan,
> Szántód, Hajnal utca vége (307 hrsz) partvédõmû és sólyatér felújítása tárgyban,
> Szántód, Kisfaludy u. gépkocsibejáró hidak és árokrendszer felújítása vonatkozásában,
> Szántód, Rév u. végének felújítása, Szántód, Tihany u. sétány, valamint a Hattyú u. sétány felújítása
ügyében,
> Szántód, Csokonai téri gépkocsiparkoló és a Partivillasor 197/3 hrsz. elõtti útszakasz felújítása tárgyában,
> Szántód, 890/1 hrsz. ingatlanon elektromos mérõhely kiépítése esetében.
- Szántód Község Önkormányzatának Polgármestere az alábbi beszámolók elfogadásáról döntött:
> a Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Siófoki Hivatásos Tûzoltóparancsnokság 2020. évi
munkájáról szóló beszámoló jóváhagyása,
> az önkormányzat 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó
értékelés jóváhagyása,
> a szociális alapszolgáltatás - étkeztetés - 2020. évi tevékenységérõl szóló beszámoló elfogadása.
> a Takács Gyula Megyei Hatókörû Városi Könyvtár 2020. évi könyvtári szolgáltatásokról szóló beszámolójának elfogadása.
- További döntések:
> Szántód Község Önkormányzatának Polgármestere a Somogy Megyei Önkormányzati Társulást illetõen a Társulási Megállapodás VIII.4.a. pontja alapján úgy döntött, hogy a Társulás 2021. december 31.
napjával megszüntetésre kerüljön.
> Szántód Község Önkormányzatának Polgármestere a közbeszerzésekrõl szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve Szántód Község Önkormányzatának
2021. évi közbeszerzési tervét jóváhagyta.
> Szántód Község Önkormányzatának Polgármestere a Páciens Egészségügyi Kft. (8623 Balatonföldvár,
Szabadság tér 1.) megbízott, valamint Kõröshegy Község Önkormányzata, Balatonföldvár Város Önkormányzata, Bálványos Község Önkormányzata, Kereki Község Önkormányzata, Pusztaszemes Község Önkormányzata és Szántód Község Önkormányzata megbízók között, házi gyermekorvosi feladatok ellátására vonatkozó megbízási alapszerzõdés módosítása tárgyában kötendõ szerzõdést jóváhagyta.
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> Szántód Község Önkormányzatának Polgármestere Kõröshegy Község Önkormányzata, Kereki Község Önkormányzata és Szántód község Önkormányzata között, a „TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006
Szántód-Kõröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése’ címû projekt vonatkozásában létrejött, a
kivitelezési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról, a közbeszerzési eljárás befejezését követõ közbeszerzési feladatok ellátásáról szóló együttmûködési megállapodást jóváhagyta.
>
>
>
>
>
>
>

>

Szántód Község Önkormányzatának Polgármestere a 2021. évi közbeszerzési terv módosítását jóvá hagyta.
Szántód Község Önkormányzatának Polgármestere a 2020. évi támogatás felhasználásáról szóló támogatások elszámolásának elfogadásáról döntött (Balaton Fejlesztési Tanács, Somogy Megyei
Rendõrfõkapitányság).
Szántód Község Önkormányzatának Polgármestere úgy döntött, hogy Szántód Község Önkormányzata a szántódi lakóhellyel rendelkezõ, házi segítségnyújtást és jelzõrendszeres házi segítségnyújtást
2021. évben igénybe vevõ ellátottak által fizetendõ térítési díj fizetését átvállalja.
Szántód Község Önkormányzatának Polgármestere a Magyar Falu Program keretében kiírt „Út, híd,
kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása“ alprogramra (kódszáma: MFP-UHK/2021.) pályázat
benyújtásáról döntött.
Szántód Község Önkormányzatának Polgármestere a helyi civil szervezet által benyújtott pályázatot
elbírálta és támogatást állapított meg a Békevár Egyesület részére.
Szántód Község Önkormányzatának Polgármestere támogatást állapított meg a Berkenye Zamárdi
Alkotókör és a Rákóczi Szövetség részére.
Szántód Község Önkormányzatának Polgármestere úgy döntött, hogy a Szántód belterület 358. hrsz
alatt nyilvántartott, „kivett strandfürdõ“ megjelölésû, a Szántód belterület 359. hrsz-ú és természetben 8622 Szántód, Aranyhíd u. 14. szám alatt található „lakóház, udvar“ megjelölésû, valamint
Szántód belterület 360. hrsz alatt nyilvántartott „kivett saját használatú út“ megjelölésû ingatlanok
vonatkozásában (420 mFt-os vételárral) az önkormányzat elõvásárlási jogával nem kíván élni.
Szántód Község Önkormányzatának Polgármestere pályázatot nyújtott be a Magyar Államkincstár
felé, a vízgazdálkodásért felelõs miniszter 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.1. pontja szerinti pályázati kiírására, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására.

Rendeletek:
SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
3/2021. (III.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSÁRÓL
SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
4/2021. (III.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL SZÓLÓ 7/2013.(VII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETE
5/2021. (V. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL SZÓLÓ 1/2020.(II.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETE
6/2021. (V. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
Dr. Nagy Ildikó
hatósági osztályvezetõ
Balatonföldvári Önkormányzati Hivatal
8623 Balatonföldvár Petõfi S. u.1Tel: 84/540-335
Az újságban megjelent fotók készítõi:
Balogh Józsefné, Morvay Zsolt, Necskosz Vasziliszné, Németh Zoltán, Sebestyén Ferencné
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ÚJ BERUHÁZÁSOK KÉPEI

Csokonai tér, kerékpáros pihenõ

Tihany utcai járda

Csokonai tér, parkoló felújítása
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Kerékpárút és járda elkészült szakasza Zamárdi határáig

Hattyú utcai bejáróstég

Hattyú utca burkolása, padok, asztalok elhelyezése

Hajnal utcai bejáróstég és partvédõmû

Rév utcai fürdõhely burkolása, padok asztalok elhelyezése

Rigó utcai strand
forgókapuja

Szántódi Hírlevél

6. oldal

2021. június

MÛSZAKI CSOPORT HÍREI
Az idei esztendõt kilenc dolgozóval kezdte meg
önkormányzatunk mûszaki csoportja.

Továbbra is azért dolgozunk munkatársaimmal,
hogy az itt élõknek és településünkre látogatóknak rendezett gondozott környezetet biztosítsunk. Az elmúlt tél során közterületeinkrõl
összetakarítottuk és elszállítottuk a lehullott
lombot, fákat bokrokat metszettünk, amit úgy
gondolom nem túlzás, ha példaértékûnek
nevezek. Ezt kevés önkormányzat vállalja fel,
növelve ezzel saját kiadásait, feladatait. Mivel
helyi rendeletben szabályozva van, hogy az
ingatlan tulajdonosának feladata lenne, úgy gondolom ez nagy segítség mindenki számára.
Ugyanez a helyzet
az ingatlanok elõtti
zöldterület fûnyírásával, is, szinte már
megszokott tény, vagy talán elvárás, hogy majd
érkezik az önkormányzat dolgozója és lenyírja a
füvet. Szomorú látvány amikor az ingatlan
telekhatárán belül valaki rendszeresen nyírja a
füvet, de a saját ingatlanja elõtt nem. Pedig azt
a területet is õ használja, esetleg ott parkol a
gépkocsijával is, tehát életszerû annak gondozása. Nem beszélve arról a tényrõl, hogy sokszor zavaró az idõpont amikor az önkormányzati dolgozó érkezik, vagy esetleg egy
fûnyírás során felvágódó kõ kitöri az ott
parkoló gépjármû szélvédõjét. Véleményem
szerint Szántód rendezettsége közös ügyünk és
felelõsségünk!
Egy kedves, hozzám eljuttatott levélbõl idéznék
" Tényleg tegyük élhetõbbé Szántódot"! Ez csak
akkor fog sikerülni, ha mindenki tudja mi a
feladata és elvárása a közösség felé. Magam
részérõl mindent megteszek azért, hogy ez így
legyen! Szeretném kiemelni munkatársaim
kitartó és összetartó munkáját,
ami
nagyon
fontos
és
nélkülözhetetlen. Sajnos az összetartást azt valahogy sikerült kiölni az emberekbõl, pedig életünk
alappillére. Én minden nap
segítem munkatársaimat a feladatok ellátásában és azt is kijelenthetem, hogy õk is segítik a
munkámat. Itt szeretném tájékoztatni a kedves olvasót, hogy

április elejétõl új dolgozót köszönthettünk
körünkben -Horváth Józsefné Erzsikét, aki a
nyári idõszakban a strandok higiéniai biztosítását fogja ellátni. Erzsike szántódi lakos és
hasonló munkakört látott el elõzõ munkahelyén
is. Augusztus végéig alkalmi foglalkoztatási
rendszerben -Sörös Károlyné Melinda is segítségünkre lesz a strandok tisztán tartásának biztosítására. Melinda szintén szántódi lakos és
örömmel fogadta a munkalehetõséget önkormányzatunktól.
Jó munkát és egészséget kívánok Nekik! Az
állandó foglalkoztatott dolgozóink közül június
9-én Guttmann József
közös megegyezéssel
távozott, aki hosszú ideje segítette feladataink
ellátását.
Köszönjük
Szántódért
végzett
munkáját, további sikereket és jó egészséget
kívánunk Neki!
Tisztelettel:
Németh Zoltán
mûszaki csoportvezetõ
önkormányzati képviselõ

Sörös Károlyné Melinda
Horváth Józsefné Erzsike
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IDEGENFORGALMI ADÓ
Tisztelt Adózó!
Székhelyén

A 319/2021.(VI.9) kormányrendelet szerint a 2021. január 1. napja és 2021. június 30. napja közötti
idõszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie,
az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett
adót azonban - kivéve, ha annak összege nulla - be kell vallania az adóhatósághoz.
A rendelet alapján 2021.07.01. napjától a vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az
adó alanyának meg kell fizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek be kell szednie és
befizetnie Szántód Község Önkormányzat 14100110-14356249-17000002 számú idegenforgalmi adó számlájára.
Szántód Község Önkormányzat 19/2011.(XII.15.) számú helyi adókról szóló rendeletének
7. §-a alapján az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként június, július és
augusztus hónapokban 300 Ft, szeptember 1. és május 31. között pedig 150 Ft.
A beszedett idegenforgalmi adót a szálláshely-üzemeltetõknek havonta be kell vallania az önkormányzati adóhatóság felé (Szántód települést kiválasztva) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CXXII. törvény értelmében elektronikusan.
A bevallás határideje nem változott. Az adózás rendjérõl szóló 2017. évi CL. törvény II. Az önkormányzati adóhatósághoz benyújtandó adatbejelentés, adóbevallás idõpontja, A) Helyi adók, 3. pontja értelmében az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követõ
tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtani.
A havi bevallásban továbbra is fel kell tüntetni az adóköteles és adómentes (kiskorúak stb.)
vendégéjszakák számát.

Balatonföldvár, 2021. június 11.

Tisztelettel:
Köselingné dr. Kovács Zita
jegyzõ
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A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI
Gyermeknap
Május utolsó szombatján gyerekzsivajjal, zenével, jókedvvel telt meg a Csemetekert utcai sport-és szabadidõpark.

Koncsag Adriennel a játszóházban.
Az önkormányzat két gombóc fagyival kedveskedett
minden gyermeknek, melyet a Pingvin fagyizó helyszínre települt kocsijából lehetett elfogyasztani.
Megérkezett a lufihajtogató bohóc is, akit nem csak a

A sok esõs, hûõvös nap után végre kibukkant a nap a
felhõk közül és jól esett kimenni a szabadba, játszani,
mókázni a jó idõben, szép környezetben.
Sokan ellátogattak hozzánk ezen a délutánon, ahol
számos szórakoztató lehetõség várta a családokat.
A futballpályán gyerekfoci bajnokság zajlott. Három
csapat nevezett a versenyre.

gyerekek, hanem a felnõttek is nagy örömmel fogadtak. Tucatszám készültek a kisegerek, kardok, virágok,
kutyusok.

A „Lúzer FC”, a „Nemtudunkcsodátmûvelni” csapat
és az Aranycsapat. Végül a tornát hatalmas fölénnyel
a „Lúzer FC” csapata nyerte.
Közben a legkisebbek elfoglalták az ugrálóvárat,
amely most tényleg egy igazi lovagi vár volt csúszdával. Az ügyes kezû gyerekek szélforgókat készítettek
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A „gyerekpilátesz” már nem el?ször aratott sikert itt
Szántódon. Galambos László és Betti alaposan átmozgatta a résztvevõket. A színes szalagok csak úgy
repkedtek a levegõben!
Molnár Orsi mûsora mókás családi játékká alakult a
színpadon. Lelkesen vettek rész a gyerekekkel együtt
az apukák, anyukák is.
Nagy sikere volt a cukorágyúnak! Magasra repültek a
színes cukorkák, a gyerekek ujjongva szaladtak, hogy
elkapják.

Arcfestõnknél türelmes sor kígyózott. Sok szép pillangó, virág, bajusz készült.
A program végére elfogyott az összes finom süte-
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részt vállalt a gyermeknap szervezésében, lebonyolításában, támogatásában, öröm volt együtt lenni ezen a
szép napon.
Név szerint is köszönet:
Juhász-Bécs családnak, akik anyagilag támogatták
rendezvényünket!
Kovács Zsoltnak a meccsek lebonyolításáért!
Koncsag Adriennek az ügyes kezek irányításáért!
A süteményekért Kurdiné Éberhardt Editnek, Kurdi

Lászlónak, Muczáné Rózsa Hajnalkának, Németh
Henriettnek, Vizváriné Bíró Anikónak!
Ezen felül köszönjük minden gyerkõcnek és szülõnek,
hogy kilátogatott és jelenlétével emelte rendezvényünk színvonalát! Remélem jöv?re újra találkozunk!
„Lehet itt nyár, vagy lehet itt tél,
Ne keseredj el azon, hogy felnõttél!
Csapodár az idõ, de nem hagy hidegen,
Ha szeretve növök fel, a nap süt idebenn.”

mény, a szörp készletünk is jócskán megcsappant.
Köszönjük mindenkinek, aki valamilyen formában

Szép, vidám napsütéses nyarat kívánok minden kedves olvasónknak!
Ha tehetik látogassanak el rendezvényeinkre, amelyekrõl honlapunkon, facebook oldalunkon, a Kistérségi Televízió képújság oldalán, illetve a községünk
hirdet?tábláin mindig idõben tájékoztatjuk Önöket.
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Kerékpáros szervizpont
Június 3-án, délelõtt 10 órakor Garamvölgyi
László nyugalmazott dandártábornok és Vizvári
Attila, Szántód község polgármestere közösen
avatta fel a Csokonai tér - Móricz Zsigmond u.
keresztezõdésénél lévõ kerékpáros szervizállomást. Már több Balaton menti helyszínen telepítettek kerékpáros szervízoszlopot, ezzel segítve a
kerékpáros közlekedést.
Az épülõ Balatoni Bringaút és a kompon lebo-
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nyolított növekvõ kerékpáros forgalom is indokolttá tette kialakítását.
A szervizállomáson található eszközök alkalmasak egy gyorsjavítás elvégzésére. Az oszlopra felhelyezett kerékpár könnyen hozzáférhetõ, szerelhetõ. Gumicsere, láncjavítás, pedálszerelés, meglazult alkatrészek biztosítása,- könnyen elvégezhetõ feladat. Egy nyomásmérõvel felszerelt pumpa is segíti a bicikli szervízelését.
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A Nemzeti Bûnmegelõzési Tanács, a Székesfehérvár és Környéke Közbiztonságáért Vagyonvédelmi Alapítvány valamint a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság célja, hogy biztonságosabbá tegye a kerékpározást.
A BikeSafe szolgáltatás másik legfontosabb eleme a kerékpár-nyilvántartás, amelyben a kerékpár és a tulajdonos adatai is elérhetõek. Az
online regisztráció során otthonról, saját telefon
segítségével azonnal felvihetõ a kerékpár adatai
egy adatbázisba. A feltöltés során minden egyedi
azonosítót, fotót és dokumentumot fel kell tölteni, amellyel azonosítható a bicikli és igazolható,

hogy annak ki a tulajdonosa. Ha ellopják a kerékpárt, az adatbázisban szereplõ adatok a rendõrség rendelkezésére állnak, ami nagyban segíti a
megtalálást, és esélyt ad a tulajdonosnak, hogy
visszakapja kerékpárját. A BikeSafe program a
gyarapodó adatbázissal évrõl-évre hatékonyabbá
válik.
Facebook oldaluk;
https://www.facebook.com/KerekparRegisztracio

A KÖNYVTÁR HÍREI
Április elején került sor könyvtárunk bútor,- eszközigényeinek és a számítógépes programjainak a felmérésére.
***
Bõvítsük a Pálóczi Horváth Ádámmal kapcsolatos ismereteinket!
Köszönet Csörsz Rumen Istvánnak és szerzõtársainak
A kis világbeli nagy világ; Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádámról címû kötetért, amelyet az idén április
elsõ napjaiban két példányban könyvtárunk és közösségi házunk részére voltak szívesek ajándékozni.
Kedves olvasóink bizonyára emlékeznek, hogy tavaly
a Pálóczi Horváth Ádám évforduló alkalmából április
végére kitûzött, több napra tervezett nemzetközi konferencia sajnos a vírushelyzet miatt elmaradt. Akkor
határozták el a szervezõk és a konferencia résztvevõi,
hogy az egyes elõadások anyagát megjelentetik nyomtatott formában.
Örülünk, hogy ez az elképzelés egy éven belül megvalósult, és a konferencia neves elõadóinak gondolatait

Szántódi Hírlevél

Balogh Józsefné Zsuzsa
mûvelõdésszervezõ

Szántódi Hírlevél
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a fent említett könyvbõl megismerhetjük, Szántódpuszta neves lakójáról, közösségi házunk névadójáról,
munkásságáról, mûveirõl még többet megtudhatunk.
***
A Magyar Költészet Napja tiszteletére a könyvtár elõterében lévõ tárlókban helyeztem el egy kiállítási
anyagot, amelyben József Attiláról készített szobrok
fényképei voltak megtekinthetõk. A kiállítási anyag
központi helyén a méltó helyére került - a Duna partján lévõ - József Attila szobor nagy méretû fényképe,
mellette a siófoki Varga Imre és több más neves szobrász alkotása volt látható.
József Attila személye, a születésnapjához kötõdõ neves nap és a költõ halálának helyszíne több mai költõt
is megihletett. E gyûjteménybe Almássy Katinka, Madár János és a magam versei kerültek.
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s a rezzenõ lét
rányomja bélyegét
kusza napjaim
rendezetlen óráira
- amikor látszatra ok nélkül felkacagok
Anna, alkotótársaim nevében is köszönöm a jókívánságokat, és a most készülõ Balatoni hajnal címû közös
antológiánk összeállításához, megjelentetéséhez sok
sikert kívánok.
***
A Takáts Gyula Megyei Hatókörû Városi Könyvtár
Hálózati, szaktanácsadói osztály vezetõje Schmidtné
Bakó Tünde április 9-én érkezett újabb levele alapján
a könyvtár elõtti szabadpolc továbbra is mûködhetett.
A könyvek házhoz történõ szállítását ismét folytathattuk.
***
Április 14. - A Könyvtárosok Világnapja
Ezen jeles nap alkalmából egy igen hûséges olvasóm
ezzel a számomra megtisztelõ új költeményével lepett
meg, amit tisztelettel és szívesen megosztok kedves olvasóimmal.
Dr. Völgyi Ildikó
Köszöntõ a Könyvtárosok Világnapján
Maurer Teodórának szeretettel

A kiállítás anyagát - annak reményében, hogy a karantén lejárta után a könyvtárba érkezõk megtekinthessék - még egész májusban megtartottuk.
A Költészet Napja alkalmából Szakáli Anna ezzel a
kedves versével kívánt minden környékbeli költõ-, és
írótársának jó egészséget és alkotókedvet.
Ok nélkül
kitárom szívem kapuját
a feldobbanó élet elõtt

Könyvek között szeretnék ülni,
porlepte polcok mellett pakolni,
rakni ide-oda,
közben megsimogatni,
szárnyait kinyitni,
mert mindegyik csoda,
egyik így, másik úgy,
a leírt szó halhatatlanul
halhatatlan medrében,
hatása átível századok rendjében,
girbe-gurba ösvényeken,
hol miénk a szó, a mondat és a történet,
kortanúk, kórtanúk
egy gyorsan változó idõben,
és vidéken,
ahol az ember próbál élni,
nehezen is, de boldogulni,
és egy könyvvel minden könnyebb,
hát vedd kezedbe és nyisd meg,
mélységes és magasságos tartalmai
hadd táruljanak fel.
Ezzel az olvasásra biztató verssel is szeretném én is
mindenki számára az olvasást - mint az egyik legjobb,
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leghasznosabb idõtöltést - javasolni. Az olvasás megszerettetését gyermekeink kiskorában kell elkezdeni,
õket csak így lehet olvasóvá nevelni.
A karantén lejárta után minden eddigi olvasót sok
szeretettel várok és a leendõ olvasók elõtt is tárva a
könyvtár ajtaja.
***
Április 28-án érkezett a kedvezõ hír - amit honlapunkon is örömmel tettünk közzé - mely szerint a könyvtár május 3- ától ismét a megszokott idõpontokban
nyitva tarthatott.
***
Április 29-én örömmel fogadtam Béres Kriszta kolléganõmet, aki ismét új könyveket hozott a kedves olvasóink számára.
***
Május elseje kapcsán Bor Ferenctõl érdekes múltidézõ - régi szántódi május elsejei felvonulások fényképeit - felvételeket kaptam, és köszönettel fogadtam. Köszönet Balla Jánosnak, aki községünk Zamárditól történõ leválásával kapcsolatos régi okiratot juttatott el a
könyvtárba. Tisztelet illeti Hidvégi Ivánt, aki Szántódpuszta egyházi életérõl egy igen értékes, fényképekkel
ellátott összefoglalást adott át nekem.
Mindhárom olvasóm anyaga a helytörténet számára
megõrzésre kerül.
***
A község történetét õrzõ sorozat folytatódott...
Tisztelettel tudatom a kedves olvasókkal, hogy elkészült a Szántódi Hírleveleink utóbbi 5 éves anyagának
a bekötése, így a korábbi számokat bárki helyben olvasással visszakeresheti.
***
Kazinczy Ferenc könyvpályázat 2021

Szántódi Hírlevél

TINTA Könyvkiadó a pályázatunkat elfogadta, melynek értelmében a kiadó a kötetek fele árát magára
vállalta. Ezúton is szeretnénk megköszönni a TINTA
Könyvkiadó számára ezt a nagylelkû felajánlást, aminek köszönhetõen könyvtárunk olvasói igen értékes
és érdekes a magyar nyelv szépségeit értelmezõ enciklopédiákhoz, lexikonokhoz jutottak. Felhívom minden kedves olvasó figyelmét, amennyiben anyanyelvünk rejtelmeit mélyebben szeretnék megismerni, búvárkodjanak ezekben a nagyszerû kiadványokban. Segítségükkel alaposabban megismerkedhetnek a magyar szólások, közmondások és életbölcsességek eredetével, régi és újabb szavak értelmezésével. Diákjaink pedig számtalan nyelvi játék megoldásával gyarapíthatják a nyelvi és irodalmi ismereteiket, nagyszerûen bõvíthetik szókincsüket.
***
X. SZKÍT
Örvendetes, hogy a jelenleg érvénybe lépett rendeletek megengedik már a rendezvények megtartását. Ezúton szeretném tudatni a kedves olvasókkal, hogy a X.
SZKÍT- et (a Szántódi Kötõdésû Írók Találkozóját) július elsõ szombatján, 3-án szeretnénk megtartani. A
korábbi rendezvények aktív elõadói és a kiadói sorra
jelzik a részvételi szándékukat. Már most látszik, hogy
a neves elõadók részérõl sok érdekes téma fog elhangzani és több jeles kiadó mutatkozik be a kiadványaival. Erre a jubileumi eseményre minden kedves érdeklõdõt sok szeretettel várunk.
Maurer Teodóra
könyvtáros

Május vége felé örömmel értesültünk arról, hogy a

MEGHÍVÓ
A X. Szántódi Kötõdésû Írók Találkozója programja
A rendezvény helyszíne: Szántód, Iskola u. 9.
a Pálóczi Horváth Ádám Közösségi Ház emeleti
nagyterme
Ideje: 2021.07.03. (szombat)
9.30 - 9.35
A rendezvény résztvevõit köszönti Balogh
Józsefné mûvelõdésszervezõ
9.35 - 9.40
A vendégeket köszönti Vizvári Attila pol
gármester úr
9.40 - 9.50
A SZKÍT kezdetérõl, a nap tudnivalóiról

szól Maurer Teodóra könyvtáros
9.50 - 10.00
Hidvégi Iván: A Keresztény Életben megjelent legutóbbi írásaim ismertetése
10.00 - 10.10
Kanizsa József költõ, író, a Magyar Kultúra
Lovagja: A költõ felolvas az Isten
kegyelmébõl címû 53. kötetébõl
10.10 - 10.20
Madár János a RÍM Kiadó fõszerkesztõje, a
Magyar Nemzeti Írószövetség elnöke: A népi
és nemzeti irodalmi értékek szerepe a magyar megmaradásban
10.20 - 10.30
Németh Julianna: Dr. Boross Marietta,
Szántódpuszta neves szülötte
10.30 - 10.40
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10.40

10.50

11.00

11.10

11.20
11.30
11.40

11.50

13.00

13.10

13.40
13.50

14.00
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Gógné Farsang Márta a Raszter Kiadó
ügyvezetõje: Könyvkiadás a pandémia idején
- 10.50
Góg János költõ, író: 50 éves múlt a
Faludy György Irodalmi Mûhely
tevékenységérõl
- 11.00
Ambrus Judith író: Mûvészek a város vérk
eringésében Lellén
- 11.10
Prof. Dr. Vincze János biofizikus, orvos
professzor, egyetemi tanár, az NDP Kiadó
vezetõje Budapest; Az Emlékezzünk orvosainkra címû sorozat ismertetése
- 11.20
Dr. Vincze-Tiszay Gabriella klinikai szakpszichológus: A Pszichológiai breviárium bemutatása
- 11.30
Vizváriné Biró Anikó: Lombkatedrális
- 11.40
Bor Ferenc: Átformált szív
- 11.50
Vasvári Zoltán etnográfus: Rónay György
munkássága
- 12.00
Maurer Teodóra: A könyvtárosi teendõk
ellátása a karantén idején; Irodalmi
vonatkozású történéseim
12.00 - 13.00
Szendvicsebéd
- 13.10
Szakáli Anna Primavera díjas költõ, író: Az
Isten és az emberek szolgálatában címû
kötet és a Balatoni hajnal antológia alkotóinak bemutatása: Ambrus Judith, Csákovics
Gyula, b. Gyarmati László, Maurer Teodóra,
Molnár Annamária, Orbán Erika, Prigliné
Holovár Zsuzsa, Szakáli Anna, Varga
Zoltán, Veit Judit, Völgyi Ildikó
- 13.40
A Balatoni hajnal címû antológia illusztrátorainak bemutatkozása: Bodrogi Éva,
Czobor Éva, Gubányi Kata, Hirschmann
Attila, Tálos Ágota és Veit Judit
- 13.50
Veit Judit: Könyvszerkesztés, tervezés
- 14.00
Kaiser László a Hungarovox Kiadó vezetõje:
Németh László és a Balaton kapcsolata
- 14.10
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Keskeny-Farkas Anikó Krúdy díszokleveles
és Aranytoll-díjas költõ: A hitem tudja az
utat
14.10 - 14.20
Németh Nyiba Sándor a Krúdy Gyula
Irodalmi Kör elnöke, a Magyar Kultúra
Lovagja, olimpikon: Ne szégyelld, hogy van
lelked
14.20 - 14.30
Prigliné Holovár Zsuzsa költõ: Hit és írás
14.30 - 14.40 b.
Gyarmati László költõ, író, újságíró: A
szárszói Vers utca
14.40 - 14.50
Steffler Ildikó mûvésztanár: A Márai
Sándorral kapcsolatos tanulmányaim összefoglalása
14.50 - 15.20
Kávészünet 3:1 & sütemény
15.20 - 15.30
Almássy Katinka költõ, író: A most készülõ
Planétás karantén c. verseskötet néhány
verse
15.30 - 15.40
Telegdi Ágnes író: A balatoni állatvilág; Ó,
azok a csodálatos állatok címû sorozat
ismertetése
15. 40 - 15.50
Gyócsi László író: A sokszínû Somogy
15.50 - 16.00
Morvayné Török Csilla a Szántódi Hírlevél
szerkesztõje: Hol volt, hol nem volt…
Szántóddal kapcsolatos mesék, történetek és
legendák
16.00 - 16.10
Simonné Pohner Mária: Pipacstenger
16.10 - 16.20
Maurer Teodóra könyvtáros: Lehelke
mesekönyve ll. ; A Dóra nagyi sorozat
újabb részének bemutatása
16.20 - 16.50 Kötetlen beszélgetés
16.50 - 17.00
Az elõadás elõkészületei
17.00
Kurucz Ádám irodalmi mûsora:
„Nem tudok mást, mint szeretni“
18.00
Maurer Teodóra: Zárszó
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Egy illusztráció befejezetlen maradt
In memoriam Szecskó Péter grafikusmûvész
(*1950. dec. 29. Budapest, †2021. jan. 14. Kecskemét)
A mûvész bõ negyven éven át a nyári hónapjait

Ihlet és meditáció (2015)

Szántódon, a mai Kossuth utcában töltötte. Meglepõ, de elsõsorban nem a fürdés lehetõsége, hanem
a fürdõtelep viszonylagos csendje, a természet közelsége, a szomszédokkal történõ beszélgetés,
széles mûveltségébõl adódóan pedig a filozofálgatás lehetõsége vonzotta.
Néha ábrándozva került egyet-egyet a fürdõtelepen
(kávézás, bevásárlás), elmeditált a nyaraló árnyékos teraszán, majd, amikor az ihlet szublim pillanata elvarázsolta, az üdülõ szobácskájába vonult viszsza, és a zsalugáteres ablakon keresztül beszûrõdõ
szórt fényben átadta magát a több órán keresztül
tartó varázslatnak. Az itt eltöltött hónapjait kumulálva megközelítõen 6 évet töltött Szántódon, miközben sok-sok grafikája született, és közben sok-sok
színes ceruzája elkopott. A mester néhány 1mm²es színes ceruzafoltokból felépített grafikája/festménye a pointillizmus/divizionizmus Chimborazo-ja.
Vajon mit szólna mûveihez Georges Seurat és Paul
Signac ha reinkarnálódnának? Szecskó Péter képeit finomabb textura, rafináltabb árnyékhatások és
mindenekelõtt a mozgalmasság, emocionalitás jellemzi. A senkivel össze nem téveszthetõ technikával születõ állatábrázolásai, irodalmisággal átitatott
grafika munkái mellett pasztellképein a mester
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rendkívüli festõisége, mûvészi alázata nyilvánul
meg.
Budapesten született 1950-ben. A természethez való vonzalma már gyermekkorában megmutatkozott, rendszeresen járt az állatkertbe rajzolni. Középiskolásként egyik alapító tagja volt a Zebegényi
Képzõmûvészeti Szabadiskolának (1968). A Toldi Ferenc Gimnáziumban érettségizett, majd a
szegedi fõiskola rajz-biológia szakán folytatta tanulmányait. Az itt
szerzett zoológiai, ökológiai, etológiai ismeretei alapozták meg
mûvészetének utolérhetetlen, karizmatikusnak tûnõ tudományos
hitelességét. Állatrajzai karakteresek Phaedrus, La Fontain meséit
juttatják az eszünkbe.
Mesterei: Szecskó Tamás (édesapja), Gyémánt László, Winkler László és Fischer Ernõ voltak.
Könyvillusztrálással 1973 óta foglalkozott, elsõ
megbízatását még fõiskolásként kapta. Nívódíjjal
jutalmazták Holdas Sándor: Fészek, odúk, bölcsõk
c. könyv illusztrálásáért (1979). Tandori Dezsõ: Afrika, India: vadállatok õshona c. kiadvány (1981) az
év legszebb könyve elismerést kapta.

Félix Salten: Bambi c. világhírû regényének illusztrált változata 14 kiadást élt meg! Ugyancsak több
kiadásban láthatták az olvasók Félix Salten: Bambi
gyermekei, Fekete István: Lutra, Geréb László: Búvár Kund, Gavril Trojepolszkij: Fekete fülû fehér Bim
c. könyvének rajzait. Az általa illusztrált könyvek kö-
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zül több jelent meg német, francia, orosz és cseh
nyelven. Rajzai számos alkalommal szerepeltek a
frankfurti, bolognai és budapesti könyvfesztiválokon.
Rendszeresen részt vett csoportos és egyéni kiállításokon: Budapest, Kecskemét, Baja, Kiskunfélegyháza, Tiszaalpár, Gárdony. A vernisszázsait többek között dr. Feledy Balázs mûvészeti író, kritikus,
esztéta; dr. Horler Miklós Ybl- és Széchenyi díjas
építész, mûvészettörténész; Makovecz Imre nemzetközi hírû építész; Péri József Munkácsy-díjas ötvös, a Szent Korona Bizottság ötvös szakértõje nyitotta meg.
Ez a kiskunfélegyházi kiállítására szóló meghívó is,
mint mindegyik meghívója, komplex mûvészi igénynyel készült. A hihetetlen gondossággal, mívességgel megrajzolt róka környezetét csupán néhány
nagyvonalúan odavetett gracilis, álomszerû, semmibe veszõ fekete vonalakkal jeleníti meg a mester,
és igazi pszichológusként tereli perceptuális útra a
nézõt.
Tagja volt az Alkotómûvészek Országos Egyesületének (1992), és egyik alapítója a Magyar Illusztrátorok Társaságának (1999).

A Kiskunfélegyházán élõ mûvész 2007-ben „Kiskunfélegyháza Város Mûvészeti Tevékenységéért“
kitüntetésben részesült.
2013-ban a Szõnyi István Szabadiskola fennmaradásáért a szentendrei Mûvészeti Malomban rendezett karitatív kiállításon is részt vett.
2017-ben képzõmûvész kategóriában jelölték a
Bács-Kiskun megyei Príma-díjra.
Életének 71. évében 2020. 01. 14-én hunyt el Kecs-

keméten.
„Csónakod partot ért, ezután csak képeid néznek le
szobám faláról, hogy segítsenek emlékezni barátságunkra, az eltöltött évtizedekre.” ? írja Rosta Ferenc alpolgármester a Félegyházi Közlönyben.
Domokos Tamás
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A NYUGDÍJAS KLUB HÍREI
Hosszú idõ után, ismét találkoztunk, mi nyugdíjasok, 16-an jöttünk össze május 25-én.
Fájó szívvel, verssel, gyertyagyújtással, visszaemlékezéssel is megemlékeztünk
Kovács Béláné Marikáról, klubunk volt vezetõjérõl, és Balla Jánosné Erzsikérõl, aki lelkes tagja
volt a csoportnak.Ahogy mondani szokták:
„Az élet megy tovább”
eljött az idõ új vezetõk választására.

A tagság kézfeltartással, egyöntetûen megválasztotta Sebestyén Ferencet és feleségét Icát a klub
vezetõjének.
Helyettesnek Necskoszné Csillát választották.
Az ezt követõ beszélgetésen a kirándulásokról, tervekrõl, programokról, a tagdíjról, Tasiné Julika pedig a mellrák szûrés fontosságáról beszélt.
Necskosz Vasziliszné Csilla

Fájó szívvel búcsúzunk Balla Jánosné
Erzsikétõl
Mikor már azt gondoltuk, hogy enyhül a vírus, mikor azt hittük meglátogathatjuk szeretett társunkat, Erzsikét,
elragadta tõlünk a halál.
Õ, aki mindig nagy lelkesedéssel és örömmel jött nóta és nyugdíjas összejöveteleinkre, betegségét és korát meghazudtolva, minden percét élvezte a nótázásnak, fellépéseknek.
„Mindenkit szerettél és mindenki szeretett. Nagyon fogsz hiányozni, szívünkben örökké velünk maradsz”.
Búcsúzunk Tõled nyugdíjas és nótás társaid. Most már odafenn, együtt énekelhetsz eltávozott társainkkal.
„A mélybe csak tested merült el,
csak õ tûnt el a föld alatt,
de lényed lényege ezer felé
szóródva is köztünk maradt.”
Sok szeretettel a Szántódi Magyarnóta-kör és Nyugdíjas Klub tagjai
Sebestyén Ica és Feri
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KILÁTÓ ÉS PIHENÕTERASZ ÉPÜLT
A Szántódpuszta majorsága felett emelkedõ magaslaton álló asztal és pad együttes a Balaton panoráma miatt eddig is kedvelt megállója volt az erre látogató turistáknak, ezért a SEFAG Erdészeti
és Faipari Zrt., mint a térség meghatározó erdõgazdálkodója a Széchenyi 2020 keretében kiírásra
került a „GINOP – 7.1.9-17 Turisztikailag Frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás
fejlesztése” megnevezésû támogatási projekt keretében, a „Balaton madártávlatból” Kilátók és kilátópontok hálózatba kapcsolása címû, GINOP7.1.9-17-2018-00016 azonosítószámú pályázat
konzorciumi tagjaként továbbfejlesztette azt.
A most megvalósult erdei közjóléti berendezés
szorosan kapcsolódik Szántód község turisztikai
szolgáltatásainak fejlesztéséhez, bõvíti a szabadidõ aktív eltöltésének lehetõségeit, mivel a Molyhos tölgy kilátó és pihenõterasz ideális célpontja
lehet a Balatontól kiinduló gyalogos, kerékpáros
és lovas túráknak.
Az erdõtömb északi oldalán, az erdõ és a megmûvelt szántóföldek határán, kihasználva a szintkülönbség adta elõnyöket egy tájba simuló, legyezõ
alakú kilátóterasz épült, mivel a
magaslatról kiváló látkép nyílik a
Balatonra, a Balaton-felvidék
hegyeire (a Badacsonytól, egészen a Balatonalmádi Csere-hegyig, középpontban a Tihanyifélszigettel), valamint az északi
parton fekvõ településekre is.
Magyarország földrajzának megismerését segíti az itt elhelyezett,
a tájat bemutató tájékoztató tábla.
A kilátóterasz mögött, a klímaváltozás miatt eltûnõ fenyõerdõ
helyén feltörekvõ õshonos lombos fafajok megismerését, bemutatását szolgáló tanösvény került
kialakításra.
A kilátópontra felvezetõ, Szántódpuszta mögül induló földút

nyomvonalának kibontása, a csapadékvíz elvezetésének megoldása is az ide látogatók kényelmét
szolgálja.
Kellemes idõtötést és kikapcsolódást kíván
Önöknek, az erdõterület kezelõje:
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SZÁNTÓDI VASÚT-HAJÓ KAPCSOLAT
2020. végén töltöttem le egy régi képet valamelyik Facebook csoportból, amely marhák
itatását ábrázolja a Balatonban. Akkor még
nem is sejtettem, hogy milyen értékes bizonyíték került elõ a Déli-Vasút és a balatoni hajózás
kapcsolatáról!
Ahogy végiggondoltam a részleteket, öszszeállt a kép. A képen látható itatás helyszíne
kétséget kizáróan a késõbbi, az 1920-as években létesült somosi strand helye, ahová a szántódi állomás akkori, nyugati (Földvár felõli) sorompóján keresztül hajtották le a kõröshegyi
marhákat itatni. Ezt támasztja alá egyrészt a
háttérben látható tihanyi félsziget, másrészt az
álló alak mögött látható deszkahíd. Errõl szeretnék részletesebben szólni.
Dr. Zákonyi Ferenc a Szántódi füzetek II. kiadvány 79. oldalán említést tesz egy bejáróhídról. Nincsenek kétségeim afelõl, hogy a fotón
ennek a bejárónak az utóda látható! A Déli-Vasúton a személyszállítás 1861. április 1-én indult
el. Az elsõ négy balatoni állomás között ott volt
Szántód is. És szántódi átszállással már egy
nap alatt el lehetett jutni Budapestrõl Balatonfüredre, ami a társszekerekkel szemben óriási
elõrelépést jelentett abban az idõben.
Mivel a déli part sekély, így a Balaton akkori egyetlen gõzhajója nem tudott a szántódi
vasútállomás partjainál kikötni. Ezért szükség
volt egy bejáróhíd építésére. A Kisfaludy kerekes gõzhajó naponta átjárt Balatonfüredrõl

Szántódra, és hozta-vitte az utasokat. A vonatról leszálló utasok egy fahídon tudták megközelíteni a mélyebb vízen álló hajót, ami a hajóval érkezõk esetében is ugyanúgy igaz volt.
Kezdetben „…az állomással szemben egy
hosszú bejáróhíd vezetett a tóba. Annak végén
egy kiszélesedõ részen álltak meg az utasok,
onnan csónakon vitték be õket a mélyebb vízen
álló hajóhoz és hozták ki onnan a vasúthoz
igyekvõket.” – írja Zákonyi Ferenc. A képen viszont egy ettõl komolyabb építmény látható,
amit a Pesti Napló 1862. 05. 11-i cikke támaszt
alá. Eszerint a vasút 1862-ben 6000 forintot fordított a körülmények javítására: „…a vasúttársaság kényelmes leszállóhelyet készített, az utasok nem lesznek többé sárban vízben járni kéntelen, hogy a hajóra juthassanak.” Minden bizonnyal ezt a komolyabb bejárót ábrázolhatja a
marhaitatásról készült fotó, mert a bejáróhíd
magassága már nem csónakhoz igazodik, hanem a hajó magasságához. Továbbá a híd a
szántódi vasútállomással van egy vonalban.
Szántódon a vasút-hajó kapcsolat
1861.04.01.–1863.10.24. között állt fenn, mert
amikor 1863 õszén átadták a Sió-zsilipet, akkor
Füredrõl a hajó már nem Szántódra, hanem
Siófokra járt át. Ebbõl következik, hogy a fotó
készítése 1862-1863. közötti idõre tehetõ.
Bor Ferenc
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DARAZSAK ELLEN ECETTEL!
Az elmúlt nyáron történt velünk az az eset, amely tanulságul szolgálhat másoknak is! Egyszer csak felfigyeltem arra, hogy amikor a postaládánkhoz mentem
kivenni a küldeményeket, darazsak köröztek körülöttem, mérgesen. Elkezdtem keresni a fészküket. Benéztem a postaládába, de nem volt ott semmi.
Végül felfedeztem, hogy a postaláda alatt egy földi
üregbõl röppennek ki. Többféle módon igyekeztem
kiirtani a veszélyes rovarokat. Elõször rovarölõ spray
segítségét vettem igénybe, de másnap ugyanúgy támadtak. A következõ alkalommal füstpatront tettem a
járatba, de ez sem ártott nekik. Majd rá következõ nap
vízsugárral árasztottam el az üreget, bízva abban, hogy
a beiszapolással véget vetek a darázsinváziónak. Meglepetésemre, reggelre kiásták magukat! Ez után vetettem
be ellenük a sok területen univerzálisan alkalmazható ecetet. Az üregbe beöntöttem 1 liter ecetet és a sav gõze megtette a hatását. Onnantól kezdve nem jöttek elõ többet! Bízom benne, hogy ehhez hasonlóan, adott esetben mások is sikerrel járnak el.

Bízom benne, hogy ehhez hasonlóan mások is sikerrel járnak, nemcsak darazsak, hanem más kártevõk esetében is. Ugyanis az ecet erõs szaga még a rágcsálókat is távol tartja!
Bor Ferenc
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„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott.
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra te sosem leszel halott.
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”
EMLÉKEZZÜNK
ifj.POHNER JÁNOSNÉ
KISS ÉVÁRA
Rövid betegség után, 62 éves korában váratlanul elhunyt
ifj. Pohner Jánosné Éva.
Mély megrendüléssel értesültünk, korai haláláról.
Szántódi lakos lett, amikor 1984 szeptemberében, házasságot kötött ifj.Pohner Jánossal.
Két gyermeküket,- Gábort és Zsófit- nagy szeretetben nevelték.
Tanárként a Zamárdi Nevelõtthonban dolgozott, annak
megszûnéséig. 1993-tól, nyugdíjba vonulásáig a Kötcsei Általános Iskola dolgozója volt.
Szerette a természetet, a virágokat. Szívesen kertészkedett,
gondozta az orchideáit, Emellett nyaranta férjével együtt
gondnoki teendõket láttak el.
Egy szorgalmas életet szakított meg korán a betegség.
El nem múló fájdalommal gyászolja férje, gyermekei, édesanyja, anyósa, apósa.
Nyugodjon békében!

„Nem dobog már a szív, mely a jóság
tükre volt ajka sem szól többé, mert
lezárt, holt. Megállott a kéz, mely csak
adott, soha semmit sem kért, és el nem
fogadott.”
Kosztolányi Dezsõ
EMLÉKEZZÜNK
SZÁRNYASI ALAJOSRA
Szomorúan hallottuk a hírt, hogy 79 éves korában váratlanul elhunyt. Betegséggel élt együtt, amit méltósággal viselt. Jó humorú, közvetlen ember volt,
aki szívesen osztotta meg véleményét, gondolatait, Érdekelte a falu sorsa,
amíg tudott részt vett a rendezvényeken.
40 évet dolgozott, mint mester cukrász és szakács. Ez idõ alatt rengeteg fiatalt
tanított a szakma rejtelmeire, ízeire - mint például Márton Lajost - a Balatonlellei cukrászda tulajdonosát.
Több generációs családban élt, megértésben, egymás segítésében, szeretetben.
Gyászolja felesége Emike, fia Lajos, lánya Emília és családjuk.
Nyugodjon békében!
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Varga Zoltán
Macska a köveken
Rigó utcai kóbor macska - kóbor macska jár a köveken, keres valamit halat tojást
mindent, nincs gazdája nincs hol fogadják, nincs hová betérjen.
Riadt kacsák lesik mozdulatait, a nap épp most bukott le, õ itt most a ragadozó, míg
más ide nem téved.
Ázott aszott testû sajnálod - rád néz - vakaródzik, figyel, tétován közelit a turistához,
elzavarják, hát elmegy.
Eggyé olvad gondolatban, vörös égbolttal fényes,
arra van a gazdagság, a szegény csak erre élhet.
Lassan-lomhán kelt fel a hold, a hideg leheletét érzed, vízen jár egy szikra táncot, talpa márványosra
éget.
Róka kódorog a kövek közt, a német beszéd elolvad vége, horgászok õk vadászok, a szerencse sodorta ide õket.
A kóbor macska jár valahol, keres valamit halat tojást mindent, nincs gazdája nincs hol fogadják,
nincs hová betérjen.

A Tour de Hongrie versenyzõi áthajtanak Szántódon
Szántódi Hírlevél
Szántód Község Önkormányzatának lapja Megjelenik:negyed évente Felelõs kiadó: Szántód Község Önkormányzata
Kiadó székhelye: 8622 Szántód,Iskola u.9. Kiadásért felelõs személy neve: VIZVÁRI ATTILA polgármester
Fõszerkesztõ: Morvay Zsoltné Tel.: 06 203 525-658 E-mail:szantodihirlevel@gmail.com Szerkesztõbizottság tagjai: Bor Ferenc, Galó Tibor, Balogh Józsefné
A hírlevél fotósa: Morvay Zsolt. Készült 250 példányban a balatonföldvári Quick Press nyomdában. Tel.: (30) 7258-666, Tel./fax: (84) 340-022,
E-mail: nyomda@supraktv.hu A lapban közzétett írások nem minden esetben a 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.
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SZÁNTÓDPUSZTA

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

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!

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 20 919 43 44 (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 06/20/919 43 44
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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Somogy Megyei Veterán Autóklub szervezésében, veterán autók felvonulása 2021. június 19-én
Szántód területén. Az autósok tiszteletüket tették a Szt. Kristóf szobornál.

