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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

A képviselõ-testület 2011.április 5-i ülésen hozott határozatok-
ról, rendeletekrõl tájékoztatás

A képviselõ-testület elsõ napirendi pontként a 2010.évi költség-
vetés zárszámadását tárgyalta, amelyrõl rendeletet alkotott. A
rendelet a szantod.hu oldalon megtekinthetõ. Az önkormányzat
2010.évi belsõ ellenõrzési tevékenységének éves ellenõrzésérõl
készített összefoglaló jelentést elfogadta.

Jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a költségvetési alapok-
mányt a képviselõ-testület jóváhagyta. 

A képviselõ-testület döntött arról, hogy a Balatoni Hajózási
Zrt. 51 %- os részvénycsomagból el kíván adni.  A Balatoni Ha-
józási Zrt. részvény második csomagját 4017 darabot, az
A270836-284852 sorszámúakat értékesíti. 

A bírósági ügyekrõl szóló polgármesteri tájékoztatót a képvise-
lõ-testület elfogadta.

A képviselõ-testület a Kovács Andreával kötött jelenlegi hatá-
rozatlan idejû földhasználati szerzõdést 90 nappal, 2011.július 1.
nappal felmondta, és új tartalmú szerzõdést kíván kötni.

A rendezési terv III. számú módosítás 2. számú mellékletben le-
írt 16./pontban szereplõ Balaton-parti szakaszra vonatkozó elõ-
írást kéri a képviselõ-testület végrehajtani. A rendezési terv III.
számú módosításához kapcsolódó tervezési szerzõdésnek az
összegmódosítását elfogadta. 

A képviselõ-testület a helyi építési szabályzat és a szabályozási
terv módosításának idõszakára, a módosító rendelet hatálybalé-

péséig, változtatási
tilalmat rendelt el a
Szántód, Földvári
utca � Kossuth La-
jos utca � Telep ut-
ca � Balatonföldvár
településhatár által
határolt területre.
A rendelet a szan-
tod.hu oldalon
megtekinthetõ.

A képviselõ-testü-
let a Szántód Köz-
ség Önkormányzat
2011-2014 évekre
szóló gazdasági
programját elfo-
gadta.

A képviselõ-testü-
let a szociális ellá-
tások helyi szabá-
lyozásáról szóló
rendeletet módosí-
totta a jelzõrend-

szeres házi segítségnyújtás személyi térítési díjára vonatkozóan.
A rendelet a szantod.hu oldalon megtekinthetõ.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. §
(1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az 1990. évi
LXV. törvény 8.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatköré-
ben eljárva a képviselõ-testület megalkotta a szervezeti és mû-
ködési szabályzatról szóló rendeletét. A rendelet a szantod.hu
oldalon megtekinthetõ. 

A képviselõ-testület fejlesztési célként támogatja a Szántód-
puszta elérhetõségét biztosító szakaszon tervezett turisztikai cé-
lú kerékpárút hálózat fejlesztését, pályázati forrás bevonásával.
Kifejezte azon szándékát, hogy a kerékpárút-fejlesztést
Zamárdi Várossal közösen kívánja megvalósítani úgy, hogy az
elõkészítés, pályázatbenyújtás és a tényleges kivitelezés során
Szántód Község Önkormányzata, mint gesztor jár el. A fejlesz-
tés elõkészítése érdekében megbízza a Szántód központi belte-
rület és Szántódpuszta között épülõ kerékpárút engedélyezési
szintû tervezési munkáinak elvégzésével a Geoplaner Építõipa-
ri Tervezõ Kft-t (8200 Veszprém, Kistó utca 25., ügyvezetõ: Szép
Marianna). A Szántód területére meghatározott 1.730.000,- Ft
+ÁFA tervezési díjat elfogadta. A fejlesztés Szántód közigazga-
tási területét 650 méter, Zamárdi Város közigazgatási területét
550 méter hosszban érinti, mely arányaiban meghatározza a be-
ruházás során felmerülõ költségek viselését is. A képviselõ-tes-
tület felhatalmazta a polgármestert a kerékpárúttal kapcsolatos
szükséges egyeztetések lefolytatására, illetve Zamárdi Várossal
történõ együttmûködési megállapodás aláírására. A képviselõ-
testület támogatja a Dél-Dunántúli Akcióterv 2. prioritási ten-
gelyében szereplõ, DDOP-2.1.1/D Balatoni komplex turisztikai
termékcsomagok kialakítása támogatási konstrukció Turisztikai
célú kerékpárutak kialakítása, fejlesztése keretében a célként
megfogalmazott Szántód pusztára vezetõ kerékpárút fejlesztés-
re pályázat benyújtását, melynek részleteirõl a konkrét pályáza-
ti kiírás megjelenését követõen dönt.
A Rigó utcai strandon lévõ strandröplabda pálya módosítására
benyújtott árajánlatok közül  Borbély György e.v. (8623
Balatonföldvár, Budapesti út 44.)  404.650,- Ft-os ajánlatát fo-
gadta el a képviselõ-testület.

A Szántódi Polgárõr Egyesület 2011.évi támogatását a képvise-
lõ-testület 200.000,- Ft-ban állapította meg.

A képviselõ-testület a Szent Kristóf Természetjáró Egyesület
2010.évi támogatás felhasználásáról benyújtott szakmai és
pénzügyi beszámolóját elfogadta. A 2011.évi támogatás össze-
gét 100 000,- Ft-ban állapította meg. 

A képviselõ-testület a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Tár-
sulás által hozott 6/2011.(I.27.), a  8/2011.(I.27.)  és a
9/2011.(I.27.) sz. BTKT. határozatokat elfogadta.

A képviselõ-testület a Ribányi Mérnöki Iroda Kft-vel (7090 Ta-
mási, Béke u.21.) a Rigó utcai strandra építendõ könnyûszerke-
zetes vizesblokk építésére vonatkozó módosított építési szerzõ-
dést, az 1 db szabadtéri nyitott zuhanyzó térburkolattal épület-
körüli járdára vonatkozó pótmunka szerzõdést, valamint a mû-
szaki ellenõrrel kötött megbízási szerzõdést jóváhagyta. A pót-
munka és a mûszaki ellenõr költségét a költségvetési tartalék
terhére biztosította.
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A képviselõ-testület az egyes anyakönyvi eljárások díjáról szóló
elõterjesztést megtárgyalta, az elõterjesztésben szereplõ szol-
gáltatási díjakra az alábbi javaslatot tette:

a.) helyszín 15.000,- Ft, azzal, ha az egyik fél szántódi la-
kos a fizetendõ díjat az önkormányzat átvállalja,

b.) helyszín 60.000, -Ft,
c.) helyszín 80.000,- Ft.

A képviselõ-testület megtárgyalta a hulladékgazdálkodási tár-
sulásról szóló elõterjesztést.  Felhatalmazta a polgármestert to-
vábbi tárgyalásra, egyeztetésre és tájékoztatásra. 

A jegyzõkönyvhöz csatolt egészségügyi feladat-ellátási szerzõ-
dések kiegészítõ mellékleteit, valamint egészségügyi megálla-
podást 2011.évre a képviselõ-testület jóváhagyja azzal, hogy a
hármas pont kiegészül �utólag finanszírozza�.

A képviselõ-testület az 51/2011.(II.28.) Kt. határozatba foglalt
nyilatkozatát, a leközölt véleményét fenntartja.

A képviselõ-testület a Kõröshegyi úton található telkek tulajdo-
nosait felszólítja, hogy a területet tegyék rendbe 2011.április 30-
ig, amennyiben nem szabálysértési eljárást kezdeményez.
A képviselõ-testület a május 1-i rendezvényt a Rigó utcai stran-
don rendezi.  A szántódi lakosoknak a sört és a virslit jegyre biz-
tosítja.
Az Árnyas Part (1037 Budapest, Mondevideo u.5.) részére
Szántód, Parti villasor, illetve Tihany utca- Móricz Zs. utcai ke-
resztezõdésbe önálló hirdetõtábla elhelyezésére irányuló közte-
rület-használat iránti kérelmét a képviselõ-testület elutasította.

Kissné Bolha Andrea
a körjegyzõség munkatársa

Beruházások

1./ Gyulay Jenõ utca: 
- elkészült 18 db közvilágítási oszlop cseréje és áthelyezése,

amely a kerékpárút kiépítése kapcsán vált szükségessé.
- elkészültek az ivóvíz vezeték rekonstrukciós munkái,

a mûszaki átadás idõpontja 2011. június 9.
A beruházás folyamatosan készül, a teljes megvalósulás 
október végére várható.

2./ Rigó utcai strand:
- vizesblokk kiépítése elkészült, mûszaki átadás megtörtént
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- a 14 db parkoló kialakítása elkészült 

3./ a Hattyú és Rigó utcában 3 db közvilágítási oszlop került elhe-
lyezésre, az üzembe helyezésük még a szezon elõtt várható. 

A zöldhulladék elszállításához kiegészítésül: a faágakat -
körülbelül: 1 - 1,2 m-es darabokra vágva - kötegelve szintén elszál-
lítja keddi napokon a közterület-karbantartó csoport.
Kérés, hogy az elszállításra szánt zöldhulladékot a Tisztelt Tulaj-
donosok az ingatlanuk elé a közterületre (legkorábban vasárnap,
legkésõbb hétfõ este) úgy helyezzék ki, hogy az a keddi napokon
elszállításra kerüljön, ne �díszelegjen� egész héten a község! 

A Körzeti Földhivatal közleménye
A Siófoki Körzeti Földhivatal értesíti az ingatlantulajdonosokat,
hogy 2011. évben elvégzi a település területének helyszíni felül-
vizsgálatát. 
A helyszíni ellenõrzés alkalmával, az alábbiakat vizsgálja:

� mûveletlen területek vizsgálata
� mûvelési ágak természetbeni és ingatlan � nyilvántartási álla

potának egyezõsége
� termõföld engedély nélküli más célú használása
� 2011. 07. 01. � tõl parlagfûvel fertõzött területek felderítése

A határszemle várható idõpontja; 2011. 05. 31. � 08. 02. � ig.

Az AVE Zöldfok Zrt. honlapján, elektronikus úton is elérhe-
tõk, kilenc dunántúli megyei és regionális napilap fontosabb hul-
ladékgazdálkodással foglalkozó cikkei. Az �Aktualitások � Sajtó-
figyelõ� fülre kattintva a cikkek idõrendi sorrendbe szedve meg-
jeleníthetõk. 
A legutóbbi gyûjtésben például, a Balaton északi partján megva-
lósult ISPA/KA program hulladékválogatójában súlyos károkat
okozó tûzrõl olvashatunk, eredetileg a Veszprémi  Napló online
változatában megjelent részleteket.

Az idegenforgalmi adóról

Minden vendégéjszaka után adókötelezettség terheli azt a magán-
személyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat területén
tölti éjszakáját. Az adó hatálya a fizetõvendégeken túl kiterjed
nem egyenes ági rokonokra, barát, munkatárs stb. szállóvendé-
gekre is. Az IFA mértéke Szántódon 300 forint/ fõ/ éjszaka, szezo-
non kívüli idõszakban ennek 50% - a. Kérjük a szállásadókat, hogy
keressék a kapcsolatot a szezonálisan alkalmazott idegenforgalmi
adóellenõrökkel, akik készséggel állnak rendelkezésükre. A vas-
úttól északra Viertl Ilona, a vasúttól délre Bor Ferencné látja el
ezt a feladatot.

A készülõ díszkút a Kristóf téren

Parkolók a strand bejáratánál



KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A LEZAJLOTT ESEMÉ-
NYEKRÕL

Április 22-én pénteken, húsvéti játszóházra került sor a kö-
zösségi házban. Látrányiné Kiss Gabriella óvónõ segítségé-
vel krepp papírból nagyon szép virágokat, élõvirágból pe-
dig asztali díszeket lehetett készíteni. A tojáskeresõ verseny
az udvaron zajlott. Az idén is sok csoki tojást rejtett el a
nyuszi a virágok, bokrok közé. Köszönjük a szántódi Medi-
na Virágüzletnek, hogy erre a napra kölcsön adták a tojás-
rejtekhelyül szolgáló növényeket. 

Április 30-án szombaton, tavaszünnepet tartottunk a Rigó
utcai strand területén. De mint tudjuk a tavasz szeszélyes és
ez alkalommal is megmutatta változékonyságát. A Szántódi
Magyar Nótakör, a kõröshegyi Gönczi F. Mûvészeti Iskola,
valamint a Borkút Néptánc Egyesület elõadása alatt már
kezdtek gyûlni a felhõk. Az Édesanyákat � másnap május
elsõ vasárnapja lévén � versekkel köszöntötték: Horváth
Mirjam, Rentler Ferenc, Rudolf Zsófia, Várszegi Csanád,
Várszegi Csenge, Vizvári Tünde. A feldíszített májusfát is
sikerült még felállítani, de a táncos estet a Stop Duóval tel-
jesen elmosta az esõ.

Az önkormányzat által felajánlott virsli, sör, valamint a
Windisch József által felajánlott körömpörkölt is azonban
kelendõ volt. Kár, hogy az idõjárás közbeszólt.
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Önkormányzati reform
Szántód szemszögébõl

Nemrég megjelent a Kormány koncepciója az önkor-
mányzati reformmal kapcsolatban. Lássuk, hogy
Szántód esetében mit jelent, milyen változásokat
hozhat.

Bevezetõként azt kell megemlíteni, hogy az önkor-
mányzati reform egy érzékeny terület, mindenkit érint,
ezért egyáltalán nem mindegy, hogy melyik elképzelés
valósul meg, hiszen az elmúlt idõszakban tízféle
lehetõséget is latolgattak.

Ez az elsõ hivatalos, és írásban lefektetett koncepció,
tehát ez már egy határozott véleményt tükröz, méghoz-
zá egy �arany-középutas� változat, mivel minden
igénynek igyekezett megfelelni úgy, hogy közben a kor-
mányzati elképzelések is érvényesüljenek.

Jó hír Szántódnak, hogy maradnak az önkormányza-
tok, és a polgármesterek, tehát a 600 lakosú Szántód is
marad 

- önálló önkormányzatként, 
- önálló költségvetéssel, 
- önálló polgármesterrel,

vagyis nem egy csökkentett jogállású elöljáróság, és
nem egy csökkentett jogállású elöljáró vezeti a
községet. A korlátozás mindössze annyi, hogy ezer
lakos alatt nem lesz fõállású polgármester, csak
tiszteletdíjas.

Önálló hivatal nem lesz kétezer lakos alatt, de lehet
kirendeltséget nyitni. Ez tehát hasonlítani fog a jelenle-
gi rendszerhez. Nem körjegyzõségnek, nem pol-
gármesteri hivatalnak fogják hívni, hanem egyesített
önkormányzati hivatalnak, mely a járási-központ város-
ban lesz, de a lényege ugyanaz, mint most, vagyis az
alapvetõ ügyeket Szántódon, a bonyolultabbakat
Balatonföldváron lehet majd intézni. (Balatonföldváron
kívül még Balatonszárszó az egyetlen kétezer lakos
feletti, ott várhatóan lesz önálló hivatal, de a kistérség
többi tizenegy települése kétezer lakos alatti.)

Intézményfenntartás (iskola, óvoda) kistérségi-járási
hatáskörbe kerül, szintén nem jelent különösebb vál-
tozást, mert Szántód eddig is a Balatonföldvári
Kistérségi Oktatási Intézményekkel állt szerzõdésben.

Megalakulnak a járások, sok feladat-hatáskör átkerül
járási ellátásba, de ez sem jelent semmi szokatlant,
mivel eddig is Balatonföldvár volt a kistérségi központ,
és reméljük, hogy járási központ is lesz. A koncepció
szerint mintegy kettõszáz járás alakul. Jelenleg mintegy
százhetven kistérség van, tehát jogos remény, hogy
Balatonföldvár is köztük lesz. Ez a tizenhárom település
már sok mindent elért, és reméljük, hogy még újabb
sikerek várnak rájuk.

Ez tervezet csak koncepció, tehát a részletekre még
várni kell. Valószínûleg nem soká, mert az õsszel már
tárgyalni fogja a Parlament.

Dr. Kiss Pál címzetes fõjegyzõ



Május 11-én szerdán, Pálóczi Horváth Ádám születésének
napján, a Kistérségi Zeneiskola szántódi növendékei be-
mutatkozó hangversenyt tartottak településünkön. A tava-
lyi fellépéshez képest a létszám nem változott. Az idén is 11
diák mutatta be tehetségét, zene iránti szeretetét:  Dancs
Dávid -gitár, Galó András � trombita, Halász Ágnes -zon-
gora, Halász Mátyás - ütõ, Horváth Mirjam -szaxofon,
Kiss Patrik Csaba -zongora, László Bianka -zongora,
Rentler Ferenc -gitár, Rudolf Zsófia -klarinét, Sümeg And-
rás � zongora, Varga Dorina �zongora, Várszegi Csanád �
trombita. Csak így tovább!
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Május 23-án hétfõn, találkozóra került sor a Rév Hotelben.
Szlovákiai, galántai magyar általános iskolás diákok nyaral-
tak egy hétig Szántódon. Levélben történt elõzetes megke-
resésük alapján Dolgos János polgármester úr készséggel
vállalta a velük való találkozást és azt, hogy tart számukra

egy rövid ismertetõ elõadást Szántód múltjáról, jelenérõl.
Községünk öntapadó címerét, szimbólumainak együtt tör-
tént megfejtését, egy kis édességet, no meg az itt töltött re-
mélhetõleg szép napok élményét vihették magukkal emlék-
be. Reméljük, még visszatérnek!

Május 30-án hétfõn, Pécsrõl és Baranya megyébõl diákok
látogatták meg Szántódon a Tüskés Tibor emlékházat, a
róla elnevezett könyvtárat, valamint a közösségi házban az

író tiszteletére kialakított emléksarkot.
Errõl az eseményrõl bõvebb beszámoló a könyvtár hírei
között található
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INFORMÁCIÓ 
A vendégek tájékoztatást, információnyújtást ezen túl a
Pálóczi Horváth Ádám Közösségi Házban mûködõ
irodától kérhetnek személyesen, vagy a közösségi ház
elérhetõségein.
Cím: 8622 Szántód, Iskola u. 9.
Tel.: 84 345 384 vagy mobil szám: 30/ 265 49 81
E-mail:info@szantod.hu     Honlap:www.szantod.hu

NYÁRI TÁNCTANFOLYAM
Várjuk azon érdeklõdõk jelentkezését, akik szeretnének
táncot tanulni.
A tanfolyam fizetõs és létszámtól függõen indulhat be.
A következõ lehetõségek közül lehet választani:

Freestyle Dance:
A tinédzserek, fiatalok körében igen kedvelt táncstílus,
mely a disco, moderntánc és a jazz- tánc mûfajait
foglalja magában.
Ajánljuk minden olyan táncot kedvelõ fiatalnak, aki
szereti a mozgást és a populáris zenéket.
Korosztály: 12 éves kortól kb.24 éves korig

Klasszikus balett:
A klasszikus balett mindenki számára elérhetõ és meg-
tanulható mozgásrendszer, melyet felnõttként is el lehet
sajátítani. A mozdulatok finomodnak, kecsesebbé vál-
nak, az izmok megerõsödnek, formálódnak, feszesed-
nek. A test rugalmasabbá, hajlékonyabbá válik. 
Javul az általános kondíció, fejlõdik a figyelem és a
koordináció.
Ajánljuk tartásjavítás, valamint az izületek
megerõsítése, stabilitása céljából.
Korosztály: óvodás- iskolás- tinédzser- felnõtt korosztály.

Zumba:
A Zumba, vérpezsdítõ, minden testrészt megmozgató,
forró latin ritmusokkal, széles körû világtáncokkal
tarkított mozgás- program. Fõ mozgató rugója a Latin-
amerikai táncok.
Az órákon, könnyen tanulható lépésekkel, mozdula-
tokkal mozoghatsz 60 percet.
Ajánljuk: alakformálás, állóképesség javítása céljából. 
Korosztály: 16 éves kortól 60 éves korig.

Modern tánc:
A táncmûvészet egyik ágazata, rengeteg féle formája
létezik, azonban mindegyik stílus a mûvészetet, a pre-
cizitást foglalja magába. Az órák nagyon strukturált
felépítettségûek, bizonyos szempontokat szem elõtt tart-
va. A mûvészetre és tudatos, kitartó munkára nevel.
Ajánljuk: koordinációs képesség, ritmusérzék, lazaság,
kreativitás fejlesztése céljából.
Korosztály: 8 éves kortól.

Tájékoztatást kérni és jelentkezni június 30-ig lehet
személyesen a közösségi házban, valamint a közösségi
ház elérhetõségein.

Albert G. Réka
idegenforgalmi és kulturális referens
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A KÖNYVTÁR
HÍREI

Legutóbbi könyvtári rendezvényeink

Április 4-én tartottunk a könyvtárban a
gyermekeknek Andersen mesedélutánt,
amikor a kicsik megtekinthették a nagy
meseíró mûveinek a kiállítását, a meséket
hallgatva mesefigurákat, vagy mesejelene-
teket rajzoltak és Andersen kötetekbõl
kölcsönözhettek illetve vásárolhattak.

Április 11-én köszöntöttük a Magyar Köl-
tészet Napját. A könyvtárlátogatók megte-
kintették a József Attila tiszteletére össze-
állított kiállítási anyagot. Az olvasók közül
Búzási Jánosné, Morvayné Török Csilla és
Vizváriné Bíró Anikó szavaltak a költõ ver-
seibõl. Felkészülésüket József Attiláról írt
mai költõk verseinek a bemutatásával kö-
szöntem meg.

Május 10-én történt Budapesten az új
könyvek szerzeményezése, melynek
köszönhetõen az állomány gyermekköny-
vekkel, verskötetekkel, füveskönyvekkel,
sikeres regényekkel, kézikönyvekkel és
szakkönyvekkel (például pszichológia,
akvarisztika, kutyatartás, gombászás)
mintegy 100000 Ft értékben gyarapodott.

Pécs - Szántód közös megemlékezése

A 2010/2011. tanév során Baranya megye
tanulóifjúsága számára a pécsi könyvtáros
kollégák Tüskés Tibor életútjáról,
mûveirõl a Pro Pannonia Kiadó támogatá-
sával és Vincze Mária könyvtáros
vezetésével tanulmányi versenyt szervez-
tek. A verseny során a diákokat elõzetes
feladataik elvégzésében - amelyek négy
korosztály számára készültek - a több for-
dulós írásbeli feladatsorok teljesítésében,
azok értékelésében, a kiállítási anyag
összeállításában és a szóbeli versenyre
történõ felkészülésükben lelkes felkészítõ
tanáraik és könyvtárosaik segítették.

A nemes vetélkedõ kiértékelése 2011.
március 19-én Pécsett a Tudásközpontban
zajlott le. A verseny résztvevõi okleveleik
mellett a Pro Pannonia Kiadó értékes
könyvajándékainak, valamint a helyezést
elért diákok a szántódi jutalomútnak örül-
hettek. A gyerekek ki-
rándulását az író özvegye
is támogatta.
2011. május 30-án érkez-
tek meg vendégeink
Szántódra, akiket Tüskés
Tibor író szülõházánál
Szabó Gyula alpolgár-
mester köszöntött.
� A legifjabb testvérmú-
zsák � szavalattal, felol-
vasással és koszorúzással
rótták le tiszteletüket a
község szülöttének
emléke elõtt.
A könyvtár bejáratánál
lévõ emléktáblánál Dr.
Nagy Anna mondott be-
szédet és helyezte el a
családtagok, a Tüskés
Tibor Testvérmúzsák
Asztaltársaság tagjai, va-
lamint a tanulmányi ki-
ránduláson résztvevõ
tanárok, könyvtárosok
nevében az emlékezés koszorúját.
Ezt követõen került sor a könyvtár bemu-
tatására és szó esett arról, hogy miként
igyekszik Szántód Tüskés Tibor írónak -
Balatonszántód szülöttének - az emlékét
fenntartani. Az idelátogatók nagy érdek-
lõdéssel tekintették meg az író tiszteletére
kialakított emléksarkot.
Tüskés Gábornak köszönhetõen, megnéz-
hettük az édesapjáról - a Magyar Televízió
által 1988-ban készített - szóló filmet,
melyben Tüskés Tibor többször is hangsú-
lyozza Szántódhoz való kötõdését, vall az
életútjáról, bemutatja tanárait és írótár-
sait.
Érdeklõdéssel hallgattuk meg Vincze Má-
ria könyvtáros a versenyrõl szóló sokolda-
lú beszámolóját, valamint láthattuk a
nyertes diákok filmes összeállítását, mely-

nek során Tüskés Tibor vallomásai kerül-
tek felolvasásra. Dr. Szirtes Gábor irodal-
már, a Pro Pannonia Kiadó vezetõje a
Tüskés Tiborra emlékezve címû
elõadásában fontos adalékokkal szolgált
a hallgatóság számára.

Ezek után Kocsis Klára író, újságíró
bemutatta a Derûs borúlátó címû interjú-
kötetét, amely a Tüskés Tiborral készült
beszélgetései alapján készült, a Kairosz Ki-
adó gondozásában 2008-ban jelent meg.
Végezetül a megemlékezés résztvevõi a
Laguna étteremben elfogyasztott ebédet
követõen a szántódi rév megtekintése
után vettek búcsút községünktõl, de emlé-
kül bemutatásra elhozták és megtekintésre
itt hagyták a kiállításuk teljes anyagát,
amelyet az érdeklõdõk 2011. június 30-tól
a Pálóczi Horváth Ádám Közösségi Ház
emeleti nagytermében láthatnak.

Meghívó

Minden érdeklõdõt sok szeretettel várunk
a 2011. július 8-án (pénteken) 17 órai kez-
dettel a Pálóczi Horváth Ádám Közösségi
Ház emeleti nagytermében tartandó ren-
dezvényünkre, amelyen Werner Stöckl -
osztrák költõ, író, grafikus - dein Antlitz és
Koncert címû - köteteinek mindkét nyel-
ven történõ kettõs könyvbemutatója lesz. 
Az eseményen részt vesznek a német
nyelvû kötet anyagának a mûfordítói is,
Almássy Katinka, Búzási Huba, Matyikó
Sebestyén József és Maurer Teodóra.  A
jelenlévõk élhetnek a könyvvásárlás és a
dedikáltatás lehetõségével is.

Maurer Teodóra 
a könyvtár vezetõje
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SZÁNTÓDPUSZTA HÍREI

Szezonnyitó Szántódpusztán

Azt hiszem, hogy igazán szép napot választottunk a
Szántódpusztai Idegenforgalmi és Kulturális Központ 2011.
május 19-ei szezonnyitójára �ERDÕN, MEZÕN JÁRVA�
címmel. Izgalommal készültünk erre a napra, hiszen szá-
munkra olyan kedves alkotó mûvészeket kellett fogadnunk,
akik bebizonyították, mire képesek - hogyan barátkoznak a
természettel, erdõvel, mezõvel, a röppenõ madarakkal és
rejtett életükkel, hogyan bánnak a szövés számtalan techni-
kai lehetõségeivel, figyelembe véve a hagyománytiszteletet
és a jelenkor igényeit is.
Szeretettel köszöntöttük  Kovrig Miklós természet és va-
dászfestõt, Boros Andrea, Seres József, Udvarnoki András
természetfestõket, Szappan László solymász-és természet-
festõt, a SOMOGY MEGYEI  NÉPMÛVÉSZETI  EGYE-
SÜLET �MOTOLA  SZÖVÕMÛHELY� tagjait,  Csapó
Angéla szövõ, népi iparmûvészt és nem utolsó sorban a
�MEZÕFÖLD TERMÉSZETFOTÓ EGYESÜLET� tagjait
és gyönyörû fotóit.

Újra üdvözöltük körünkben Morvay Zsolt bélyeggyûjtõt és

tartalmas kiállítását, aki bélyegein elhozta a népmûvésze-
tet. A levelezõlapokon és bélyegeken csodálhatjuk többek
között Kájel Endréné és Gecsei Lídia tervei alapján készült
endrédi csipkét.

A vendégeket dr. Czoma László a Keszthelyi  Helikon Kas-
télymúzeum igazgatója köszöntötte.

A megnyitó szórakoztató részének színvonalát magasra
emelte a Balatonföldvári Ránki György Zeneiskola növen-
dékeinek sikert arató elõadása Dojcsák Edit, a zeneiskola
igazgatónõjének szorgalmas és odaadó munkáját bizonyít-
va. 
Még nagyobb izgalommal készültek hozzánk a Kõröshegyi
Nyugdíjas Egyesület tagjai, akik az alkalomhoz és az általuk
elõadott sok szép régi magyar dalokhoz illõen öltözve szí-
nesítették a programot. Számukra öröm volt a meghívá-
sunk, hiszen mint mondták, boldogak, mert így tudják,
szükség van még rájuk. 

A fotók, a festmények, a természet szépségeire, érdekessé-
geire hívják fel a figyelmet. Nézzék meg figyelmesen az
összes képet, és mindegyikben ott van egy kis szelet az al-
kotó szívébõl. Igen, a szívébõl, ugyanis szív nélkül nem le-
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het ilyen fotót, vagy festményt készíteni. 
A képek önmagukért beszélnek, nem kell õket magyarázni.

Egyszerûek, mégis elgondolkodtatóak. Ha nem felületesen
nézzük õket, hanem megállunk elõttük, talán megértjük a
bennük rejlõ csodát. Egy emberbõl bárki képes sírást kivál-
tani, de mosolyt csak a kivételezettek.
Pont ez az egyik alapja a kiállításnak. A rohanó világ.  Min-
denki siet valahová, senkinek sincs egy perce sem a körülöt-
tünk lévõ szépségek felfedezésére. 
Ezen a kiállításon a festmények, fotók és a népi hagyomá-
nyainkat megõrzõ gyönyörû kelmék, szövések gazdag vilá-
ga elhozta most ide, környezetünk egy szeletét.  
Remélem a kiállítás látványa, meghozza mindenkinek a
kedvet ahhoz, hogy egy kicsit megálljon, kimenjen a termé-
szetbe és megcsodálja azt, ami mellett csak úgy elrohanunk.
Kérem, jöjjenek el Szántódpusztára és gyönyörködjenek a
kiállításban. A képek, festmények , illetve a szõttesek egy
része a helyszínen megvásárolható, hogy örömet szerez-
zünk barátainknak, szeretteinknek! 

Mikor építünk, magunkat is építjük.
Mikor rombolunk, magunkat is romboljuk�
Becsüljük hát azt, aki épít.
.
TALÁLKOZÁS ÉS BARÁTI BESZÉLGETÉS A HAJDANI
PUSZTAI LAKÓKKAL

2011. június 04-én újra találkoztak a hajdani pusztai lako-
sok, akik immár második alkalommal jöttek el hozzánk,
hogy felelevenítsék a régi idõket. Közel 65 fõ érkezett, töb-
ben jelentkeztek, mint az elmúlt évben. A vendégeket Dol-
gos János polgármester úr köszöntötte. Dr. Czoma László
igazgató úr is üdvözölte a jelenlévõket, majd elköszönt tõ-

lünk és a meghívottaktól, hiszen júniustól nyugdíjba vonul.
A hosszas beszélgetések, történetek után és a finom bog-
rács elfogyasztása után egy kis sétát tettünk a majorság te-

rületén.
Így virágokat helyeztünk azoknak a sírjára, akik már nem
lehetnek köztünk. Megszólaltattuk a szent Kristóf-kápolna
harangját, mely oly sokszor hívta házába híveit. 
A jókedvet a Kõröshegyi Cimbora Citera Zenekar erõsítet-
te, akik zenéjükkel vidám hangulatot teremtettek a hajdani
Öreg Csárda udvarán.

Az 1995-ben Európa Nostra-díjjal kitüntetett, több száz-
éves szántódpusztai épületegyüttes a magyar agrártörténet
hû õrzõje, látnivalóival jól szolgálja más kultúrtörténeti ér-
tékeink bemutatása mellett a kikapcsolódást is.

Szántódpuszta egyedi értéke, hogy eredeti helyszínén õriz-
te meg a régebbi korok gazdálkodásának és életmódjának
emlékeit. Remélem, hogy még sokáig megõrizzük ezt a
nemzeti kincset!

Kovács Szilvia IKK vezetõ

Készül az ebéd



Helyreigazítás

Az elõzõ, áprilisi újságból, technikai okok miatt kimaradt, az emlékezés az Édesanyákra
címû cikk írójának neve, és egy fénykép.  A cikk írója: Szabó Magdolna
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KÖVETKEZÕ LAPZÁRTA:
páros hónap 5.

Az állandó lakosok és a helyi vállalkozók részére
terjeszti a falugondnok.

A szerkesztõség szívesen fogad cikkeket, írásokat, javaslatokat,
amelyek leadhatók a Hivatalban, a Könyvtárban

és elküldhetõk a szerkesztõnek a
szantodihirlevel@gmail.com címre.

Olvasói levelet 1000 karakterig tudunk közölni. 
Megértésüket köszönjük!

150 ÉVES A DÉLI VASÚT

A vasutat az ipari forradalom megnövekedett szállítási igé-
nye hívta életre. A vasút szülõatyjaként emlegetett George
Stephenson (1781-1848) felismerte a sínpályára helyezett
�gõzkocsi�-ban a jövõ szállítási eszközét. Az elsõ gõzmoz-
donyt 1814-ben építette, amely a világ elsõ közforgalmi vasút-
ján, Stockton és Darlington között közlekedett. 

A külföldi hírek hatására a vasútépítés hazánkban is élén-
ken foglalkoztatta a közvéleményt. Ennek eredményeként szü-
letett meg 1836-ban az elsõ vasúti törvényünk. Az elsõ hazai
gõzvontatású vasútvonalat Pest és Vác között 1846. július 15-
én adták át. A magyar vasút születésnapjára emlékezve e na-
pon tartják a MÁV dolgozók a vasutasnapot. 

Budát az Adriai tengerrel összekötõ vasút szükségessé-
gét Széchenyi István 1848-ban a második legfontosabb meg-
építendõ pályának jelölte meg, amelyet a Balaton déli partján
tervezett vezetni. A vonal megépítésére a �Ferencz József csá-
szár keleti vasút társaság� 1856-ban kapott engedélyt, amelyet
az osztrák politika három év múlva beolvasztott a �Császári ki-
rályi szabad déli állam-, lombard-velencei és középitáliai vasút
társaság�-ba. Ebbõl ered a rövidebb Déli Vasút elnevezés.

1860 nyarán már teljes hosszában körvonalazódott a pá-
lya, elkészültek az épületek, hidak. Az ünnepélyes megnyitás
elõtt, 1861. március 17-én, egy próbamenet közlekedett a vo-
nalon. Az ünnepélyes próbaút szerelvénye Bécsbõl érkezett,
amely Kanizsáról március 20-án reggel indult Budára. Somogy
fõispánja, Jankovich László Bogláron csatlakozott a bizottság-
hoz.

Két nap múlva már megindult a teherforgalom. A személy-
forgalom számára 1861. április elsején nyílt meg a vonal. Az el-
sõ menetrendbõl megtudhatjuk, hogy a tó mellett kezdetben
csak Siófok, Szántód, Boglár és Keszthely (mai nevén Balaton-
szentgyörgy) állomásokon idõztek a szerelvények. Az elsõ
õszön soha nem gondolt rekord teherforgalmat bonyolítottak
le, a gabonaszállítmányok célállomása a trieszti kikötõ volt.

A személyforgalom noha nem hozott ilyen látványos ered-
ményt, de a vaspálya a balatoni fürdõélet fejlõdése számára
óriási lendületet adott. A vasút nem a fürdõvendégek miatt
épült ugyan, de ha már volt vasparipa és állomások, akkor
adottá vált az eljutási lehetõség a magyar tengerhez is. 

Rövid idõ alatt a fejlõdés oly nagymértékû lett, hogy egy-
más után nyíltak újabbnál újabb vasútállomások és megálló-
helyek. Ezek mellett pedig elkezdtek kiépülni a fürdõtelepek,
amelyekhez tagadhatatlanul köze volt a Déli Vasútnak. 

Az elsõ világháború után a magyar kormány nem kívánt
élni üzemeltetési jogával, így a vonal � 1923-tól új néven � a
Duna-Száva-Adria (DSA) kezében maradt. A kormány végül
úgy döntött, hogy 1932-ben a Magyar Királyi Államvasutak ke-
zelésébe helyezi át a vonalat. A második világháborút követõ-
en 1945-tõl a Magyar Államvasutak üzemelteti a 30-as számot
viselõ balatoni fõvonalat. (Errõl részletesebben a Szántód köz-
ségtörténet c. könyvben olvashatnak az érdeklõdõk.)

Bor Ferenc

OLVASÓI LEVÉL
Mióta megszületett a lányom és a fiam, a legtöbb rendezvényen

részt veszünk Szántódon. Tavaly volt az elsõ olyan gyereknap,

amit mindkettõ kis manóm tudta az õ maga kis szintjén értékel-

ni. Nagyon tetszett nekik az egész kis délután, fõként a légvár volt

a legkedvesebb nekik, és azóta is levegõs csúszdaként emlegetik.

Mikor elindulunk a játszótér felé, minden alkalommal, olyan

izgalommal várják, hátha lesz valami megint. Megbeszéltük

velük, hogy nemsokára gyereknap és akkor majd lesz sok játék,

édesség, amit õk nagyon szeretnének. Én nagyon sokáig ebben a

hitben voltam, hogy lesz is gyereknap, aztán egyszer csak a

faluban hallottam egy fél mondattal, hogy nem lesz. Utána érdek-

lõdtem és tényleg nem lesz. Nem értettem és több indokot hal-

lottam, egy érvet, viszont nagyon sokszor mondtak, hogy nincs rá

pénz. Ezt nem akartam elhinni, ugyanis én laikusként úgy látom,

ha valamit a gyerekek rendezvényét nagyon kellene támogatni.

Hiszen, ha belegondolunk, ha a gyerekek, jól érzik magukat és

szeretnének menni valahova, odamegy a szülõ is és akkor egy

rendezvény jóval látogatottabb lesz, mint egyébként. A másik,

amiért nem értem, hogy hosszú idõ után elõször van az a

falunkban, hogy gyerekzsivaj hallatszik sok utcában. Úgy látom

manapság sok a gyermek Szántódon, ami megint jó indok lenne,

arra, hogy ne hagyjuk ki õket a rendezvényekbõl. Szerintem na-

gyon fontos lenne megtartani ezt a napot, ahol tényleg a

legkisebbektõl a legnagyobb gyerekekig, sõt a szülõk is jól érez-

zék magukat, hiszen a gyereknap pont arról szól, hogy együtt van

a család és játszanak, kikapcsolódnak, önfeledten játszanak.

Urbán Nikolett

Szántód vasútállomása 1938 elõtt
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A választott település: Szántód

Szántód község a Balaton déli partján, Bu-
dapesttõl 110km-re, azaz körülbelül egy
órányi autóútra található. A megye északi
kapujának is nevezett községet az északi
parton 1,5km-re található Tihannyal rend-
szeres kompjárat köti össze, amellyel közel
10 perc alatt át is szelhetjük a Magyar-ten-
gert. A jó minõségû autóutaknak, a nemré-
giben elkészült M7-es autópályának, illetve
kiépített és fejlett vasút és autóbusz háló-
zatnak köszönhetõen összeköttetésbe lép-
hetünk más városokkal, falvakkal, sõt a
horvát tengerpartra is könnyedén, pár óra
alatt lejuthatunk. Megállapíthatjuk tehát,
hogy Szántód jelentõs közlekedési csomó-
pont. Folyamatosan növekvõ lélekszámú

lakossal bír (388 fõ, 2005-ös adat), ám
emellett számos olyan nyaralóval (több
mint 900 ingatlan) büszkélkedhet, akik ta-
vasztól õszig igénybe veszik a település
nyújtotta szolgáltatásokat és adójukkal
hozzájárulnak a település fejlesztéséhez és
a fejlõdés sikerességéhez. Zamárditól
(2683 lakosú város) külön válva 1997 óta
Szántód önálló község, ám a fejlesztéspoli-
tikájában közös tervei és beruházásai van-
nak egykori anyavárosával. 

Kikapcsolódási lehetõségek

A térség alapvetõen vízparti, dombvidé-
kes, csendes és nyugodt, így tökéletes lehe-
tõséget biztosít a kirándulni, pihenni, vagy
éppen strandolni vágyóknak. Elsõ és leg-
fontosabb kikapcsolódási lehetõség a Ba-
laton szabad strandjainak és kellemes hõ-
mérsékletû, sekély, lassan mélyülõ vízének
élvezése a természetes környezetben. Annak
ellenére, hogy a vízpart a legtöbb helyen
kiépített, Szántód rövid partszakaszának
nagy részén még nádasok között vágott kis
stégeken tudunk lejutni a vízhez. A termé-
szet közelsége nyugalmat áraszt, a madarak

csiripelése, a vízi növényzet és élõvilág ter-
mészetessége elfeledteti velünk a hétköz-
nap nehézségeit és tökéletes kikapcsoló-
dást nyújt a pihenni vágyóknak. Akinek
esetleg ez túlságosan nyugodt lenne, és in-
kább a nagyobb, mozgalmasabb strando-
kat, emberekkel telibb helyszíneket szere-
ti, az 5-10 perces sétával, vagy pár perc ke-
rékpározással kiépített bicikliúton könnye-
dén átjuthat a környezõ települések
strandjaira: elsõsorban Balatonföldvárra és
Zamárdiba. Mindkét helyszínen élvezheti
a nyaraló a Balaton partján már szinte
egyedülálló lehetõséget, hogy nem kell be-
lépõt fizetni a strandok használatáért �
ami lássuk be nem kis költségmegtakarítást
jelent egy többtagú, nagyobb család eseté-
ben. Gondolhatnánk, hogy akkor elhanya-
goltak, gondozatlanok azok a strandok, de
a települések összefogásainak, rehabilitáci-
ós programjainak és fejlesztéseinek köszön-
hetõen rohamos mértékben kerül sor az
egyébként is gondozott partrészek még
vonzóbbá tételére. 

Fenntarthatóság

Megállapíthatjuk tehát, hogy egy olyan
térségben, mint Szántód és környezete
nagy hangsúlyt kapnak a vidék és turiz-
musfejlesztésben a fenntarthatósági elvek.
Tudatos beruházásokra, olyan projektekre
kerül sor, amelyekben a hangsúly a svájci
turizmus koncepció rendszer-modelljének
megfelelõen a táj turisztikai hasznosítására,
a föld, víz, levegõ, nõvény- és állatvilág
rendszerként való szemléletére és megóvá-
sára helyezõdik a hangsúly. Fontos szere-
pet játszik a település életében a helyi la-
kosság és a turisták találkozása, ennek lehe-
tõségét különféle programokkal, fesztivá-
lokkal is támogatják. A nagy szállodák �ki-
zárása�, az átgondolt beruházások, kisebb
apartmanházak létesítése csak támogatja a
fent említetteket, hiszen a nyaralók több-
ségének szobát vagy nyaraló házat adnak
bérbe a helyi lakosok. Már a szerzõdéskö-
téskor kapcsolatba tudnak lépni a helyiek
és az üdülõk, nem is beszélve arról, hogy a
ház berendezése, stílusa és a helyi szom-
szédok mind a kapcsolatot és integrálódást
támogatják. Így lehetséges tehát, hogy a te-
lepülés fejlõdik ugyan, de meg tudta tarta-
ni régi mivoltát, identitását, és nem enged-
te, hogy csak a számszerû növekedés és a
profit vezérelje az önkormányzat lépéseit
és cselekedeteit. 

Elmondhatjuk, hogy Szántód és a
Somogyi térség követendõ példája lehet a
szelíd turizmusnak, amely magában foglal-
ja, hogy a növekedés és fejlõdés lassú, meg-
gondolt, óvatosan megy végbe kis elõrelépé-
sek által; hosszú távú terveket hajt végre; az
általános érdekek vezérlik a teljességre töre-

kedve. Kiemelkedõen fontos az életminõ-
ség óvása és javítása, az érintetlen természet
és a kultúra figyelembe vételével. Érvényes
rá még a Manilai nyilatkozat alapján az a
megállapítás is, miszerint meg kell adni a
lehetõséget a pihenéshez való joghoz és a
környezet megismerése irányába a lehetõsé-
get. Teljességgel rá illik a �Közös jövõnk�-
ben megfogalmazott fenntarthatósági fo-
galom, miszerint biztosítani kell a �jelen
szükségleteinek kielégítését anélkül, hogy
lehetetlenné tenné a jövõ generációk szük-
ségleteinek a kielégítését�. Végül, de nem
utolsó sorban pedig Müller (1993) környe-
zethez való viszonyának újragondolásának
lényeges területei: az érintetlen táj és termé-
szet; a helyi lakosság intakt kultúrája és jó
életminõsége, a vendégek optimális pihené-
se és ezek által gazdasági érték létrehozása,
ami mind igaz és megtalálható Szántód te-
lepülés turizmus- és környezetpolitikájá-
ban.

Összegzés

Végezetül elmondhatjuk, hogy
egy olyan települést és közvetlen környe-
zetét sikerült megvizsgálni, ahol érvénye-
sülnek az irányításpolitikában a fenntartha-
tósági elvek és elsõdlegesen nem a profit és
a bevétel növelése a cél. Fontos, hogy a he-
lyi lakosság jól érezze magát, ezt az ott el-
töltött idõ alatt saját tapasztalatból és a

honlapon, internetes kiadványokban talál-
ható cikkekbõl, írásokból is egyértelmûen
érezhetõ. Más városhoz hasonlítva különb-
séget találunk a turizmus-felfogásban is.
Míg Zamárdi oda vonzani szeretné a ven-
dégeket, Szántódnak célja, hogy meg is
tartsa õket, lojálissá tegye és vigyék a tele-
pülés hírnevét, ajánlják másoknak. 

Lehetséges, hogy elfogult vagyok
a térséggel kapcsolatban, hiszen második
otthonomnak tekintek rá, de eddig bárkit
is kalauzoltam Szántódon és a környéken,
akár biciklivel, gyalog vagy autóval � min-
denki meg volt elégedve. Egy olyan nyu-
galmat árasztó helyen találták magukat,
amit a fõvárosi ember csak ritkán kaphat
meg. Nem kell ahhoz külföldre, tenger-
partra utaznunk, hogy egy kis érintetlen
természetet találjunk, csak nyitott szem-
mel kell járnunk kis hazánkban. 

Csereklyei Anett, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója, Nemzetközi marketing tantárgyból készített házi feladatá-
nak témájául Szántódot választotta. Ebbõl  közlünk részleteket. A dolgozat a könyvtárban elolvasható. Anett kisgyer-

mek kora óta sokat nyaralt Szántódon. Ahogy a dolgozatban írja, nemcsak ismeri, hanem szereti is Szántódot!
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PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM KÖZÖSSÉGI HÁZSZÁNTÓDPUSZTA

www.szantodpuszta.click.hu e-mail:szantodpuszta@gmail.com
Tel./fax: 84/348-947, mobil:+ 36 30/458-1613

PROGRAMELÕZETES

LÁTOGASSON EL SZÁNTÓDPUSZTÁRA

A HELIKON KASTÉLYMÚZEUM KHT. kezelésében áll az 1994-ben
Európa Nostra-díjat nyert SZÁNTÓDPUSZTA, XVIII-XIX. századi pá-
ratlan majorsági mûemlék-együttes, mely a Balaton déli partján, a 7-es
számú fõút mellett található. A puszta mintegy harminc épülete eredeti
állapotban õrzi egy majorság képét. Szántódpusztán ma IDEGENFOR-
GALMI és KULTURÁLIS KÖZPONT mûködik, mely számos képzõ-
mûvészeti, kultúrtörténeti és néprajzi kiállításnak ad otthont. Itt
található a Balaton egyetlen akváriuma, mely a tó élõvilágát mutatja be.

Á L L A N D Ó  P R O G R A M J A I

Hétfõ: 15.00 - 18.00 Könyvtár, internet hozzáféréssel
Kedd: 16.00 - 18.00 Nyugdíjasok Szántódi Szervezete

- a hónap utolsó keddjén
(vagy megbeszélés szerint)  

Szerda: 13.00 - 14.00 Rendõrségi fogadóóra 
- minden hónap második szerdáján      
17.30 - 19.00 Szántódi Magyar Nótakör -kéthetente 
(új tagok is jelentkezhetnek)

Csütörtök: 15.00 - 18.00 Könyvtár, internet hozzáféréssel
17.00 - 19.00 Istentisztelet: Kr. Sz. Egyház

Június 24. péntek SZT. IVÁN ÉJ - 19:00 órától
zenével, játszóházzal, máglyagyújtással, 
tûzugrással
Helyszín: Rigó utcai strand

Június 30. csütörtök TÜSKÉS TIBOR születésének napja.
Kiállítás az író emlékére rendezett ver-
seny anyagából, Pécs város és Baranya 
megye diákjainak munkáiból.
A kiállítás június 30 - július 20-ig látogat-
ható, a Pálóczi H. Ádám Közösségi Ház 
emeleti termében.

Július 8. péntek WERNER STÖCKL 
KÖNYVBEMUTATÓ
17.00 órától, a Pálóczi H. Á. Közösségi 
Ház emeleti termében

2011. július 23. 10:00 óra
KULTURÁLIS ÉS HAGYOMÁNYÕRZÕ NAPOK

- Szent Hubertusz mise a Szt. Kristóf kápolnánál
( A misét Kocsi György Zamárdi plébános úr ce-
lebrálja)

- Szántódpusztai kutyás hétvége (de.)
- Vadászkutya bemutató
- Szarvasgomba keresõ verseny
- Vadászati bemutatók, ügyességi versenyek
- Munkakutya bemutató

- REPÜLÕGÉP -MODELLEZÕ BEMUTATÓ,
kisebb gépek röptetése.

- FÕZÕVERSENY,  KÖZBEN :
Kulturális programok.
A kistérségek bemutatkozása.

- Népzenei együttesek, néptánc, kórusok. 
- A �VEROLEX� együttes fellépése. 
- Pusztagolf a vádorkupáért gyermek és felnõtt

kategóriában
- Hagyományõrzõk, íjászat, betyárok bemutatkozása

2011. 07. 30-31.
MAGYAROK VÁSÁRA
- KULTURÁLIS ÉS HAGYOMÁNYÕRZÕ NAPOK 

- NAGY SZALA- NÉPI TALÁLKOZÓ 
- Kézmûves vásár és õstermelõk piaca
- Hagyományõrzõ bemutatók, íjászat
- Kézmûves mesterségek bemutatása, kulturális 

programok
- Lovasbemutatók, betyárok
- Megyedomb építése, népzene, néptánc, táncház

2011. 07. 31. 11:00 óra
37.Kristóf � napi szentmise

és a gépjármûvek megáldása

Környékbeli rendezvények

Június 30. csütörtök és július 3. vasárnap között az

I. MAGYAR VILÁGTALÁLKOZÓ

megrendezésére kerül sor Balatonlellén.

Megyénkbe látogat a nagyvilágba szétszóratott magyarság az
Egyesült Államokból, Ausztráliából, Kanadából, Dél-
Amerikából, Európa számos országából, a Kárpát-medence
magyar közösségeibõl. Közel kétszáz stand fogja kínálni ter-
mékeit, így a Hungarikum Falu, a Magyar Ízek Utcája, a
Kárpát-medence konyhái, a Kézmûvesek utcája, a Bor és
Pálinka falu. A Világtalálkozó közönsége kora reggeltõl késõ
éjszakába nyúlóan válogathat a programok között. Nemzetközi
hírû elõadómûvészek, táncosok, énekesek lépnek fel négy
napon át, esténként pedig híres zenekarok biztosítják a ren-
dezvény fesztiválhangulatát. Napközben a hotelek elõadói ter-
meiben, továbbá a Szent Miklós hajón: Magyarsághíd-konfer-
enciára, Rádpusztán: Hungarikumok a nagyvilágban címû,
üzleti konferenciára és kiállításra kerül sor.
(részletes információk: www.vilagtalalkozo.hu)

PROGRAMOK

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/ 345-384,  30/ 265-49-81
E-mail: info@szantod.hu www.szantod.hu

Albert G. Réka
idegenforgalmi és kulturális referens


