Betlehem

ÜNNEPKÖSZÖNTÕ
December 2-án meggyújtottuk az elsõ gyertyát az adventi
koszorún, elkezdõdtek az ünnepi elõkészületek. Néhány nap
múlva karácsony. Szenteste ünneplõbe öltözött emberek veszik
körül a pompázó karácsonyfát.
Fenyõillat, gyertyafény mellett felcsendül a karácsonyi
dal:"Mennybõl az angyal…"Abban a pillanatban gondoljunk
szeretteinkre: akik mellettünk állnak, és azokra is, akik már
csak az emlékeinkben lehetnek velünk.
Jusson a szeretet összetartó erejébõl kicsinek-nagynak,
magányosan és családban élõnek egyaránt!
Áldott karácsonyt kíván mindenkinek:a szerkesztõség.

Béda-Karapancsa
Ady Endre
Karácsony - Harang csendül...
(részlet)
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba'
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT
A helyi Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselõtestülete legutóbbi, november 29.-én tartott ülésén elfogadta a 2007. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérõl szóló tájékoztatót és a következõ évre vonatkozó
költségvetési koncepciót. Az idei költségvetés, melyet 1.504
eFt bevétellel és kiadással terveztek, háromnegyed éves teljesítése 1.027 eFt-os felhasználást mutat, a terveknek
megfelelõen, idõarányosan alakult. Bevételeit évközben 450
eFt-al növelték a pályázati és egyéb támogatások.
Az elmúlt féléves idõszakban több programot szerveztek,
illetve támogattak. Júliusban a horvát iskola hagyományõrzõ
együttese a horvátországi Petrijevci testvérönkormányzat
Aratófesztiválján lépett fel, a horvát közösség egyházi
kórusa pedig a vajdasági Backi Monostoron Egyházi
énekkari találkozón vett részt az önkormányzat támogatásával. Augusztusban az egyházi énekkar misén énekelt a
kalocsai székesegyházban, az Antunovic püspök emlékére
megrendezett hagyományos Megyei horvát napon, majd
Kisboldogasszony napján, szeptember 8-án Bátyán búcsúi
misén. Szeptember 15-én a horvát önkormányzat és a helyi
horvát egyházközösség közös szervezésében Horvát egyházi
kórustalálkozót rendeztek Hercegszántón, melyen az
ünnepi misét követõen felléptek Dusnok, Katymár, Backi
Monostor és községünk horvát egyházi énekkarai.
December 8-án a horvát közösség tagjai részére szervezetek
látogatást a a Baján megrendezett Horvát adventi koncertre
melynek vendége volt Zvonko Bogdan, vajdasági énekes és
az eszéki "Ravnica" Tamburazenekar. Az idén is megszervezték a Pécsi Horvát Színház vendégszereplését, amely
december 9-én Karagity Antal, garai születésû bunyeváchorvát író Tisztességes csaló címû darabját mutatta be a
helyi mûvelõdési házban.
December 29-én a horvát egyházi kórus Karácsonyi koncerten és kórustalálkozón vendégszerepel Dusnokon, a dusnoki horvát önkormányzat meghívására.
B.I.

falunapi mûsorban. A hagyományõrzõ együttes sikeresen
vendégszerepelt több országos szerb rendezvényen, s elismerésben részesült: Országos szerb szemle-Pomáz, Szerb
kulturális szemle, népdal, népzene -Deszk. Legutóbb
Budapesten a Balkán Hangja rendezvényen szerepelt.
December 14-én Baján a Magyarországi Németek Általános
Mûvelõdési Központjában megrendezésre kerülõ Megyei
Kisebbségi Napon lép fel szerb táncokkal.
B.I.

KERTBARÁT KLUB HÍREI
Egy kivételével teljesítette éves tervét a Kertbarát Klub.
Elmaradt a szõlõfajta bemutató, mivel a nyári aszályos
idõjárás miatt a kert nem volt alkalmas a bemutatásra. A 13
rendezvény közül kiemelkedõ volt a kistérségi házi borversennyel egybekötött nõnap. A megmérettetésre leadott
66 bor közül 10 volt a hercegszántói gazdáké. A 11
aranyérmes bor közül egy jutott Szántónak. A LEADER
program keretében a falusi turizmus került elõtérbe. A
Felsõbácskai Önkormányzatok Szövetségének ( Baja, Attila
u.1.) kezdeményezésére került megrendezésre november 9én a helyi vendéglõben a kistérségi Márton napi újbor
ünnep., amelyre 67 vendég jött el. A borosgazdák14 fehér, 13
vörösbort és egy rosét hoztak a nyílt borbírálatra A kollektív döntés alapján Nagy Ferenc tagtársunk Irsai Olivérje lett
MÁRTON NAP bora.
S.T.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

SZERB KÖZÖSSÉG
ÖNKORMÁNYZATI ÉS EGYHÁZI RENDEZVÉNYEK. A helyi Szerb Kisebbségi Önkormányzat az
elmúlt idõszakban több programot szervezett-tájékoztatta
lapunkat Gyurity Illésné, a szerb önkormányzat elnöke.
Augusztus 8.-10.-ig zarándokutat szerveztek szerbiai
kolostorokba. Szeptember 22.-én Szerb kultúra napját rendezték meg Hercegszántón, a szerb búcsú alkalmából tartott ünnepi misén a szerbiai Sid városából érkezett vendégek
énekkara énekelt, majd egyházi és világi énekekbõl adott
koncertet. A templomkertben tartott kulturális mûsorban
fellépett a "Veseli Santovcani" Nemzetiségi Hagyományõrzõ
Egyesület tánccsoportja, amely szerb táncokat mutatott be.
Október 21.-én a Magyarországi Szerb Színház vendégszerepelt, Párizs hídjai címû zenés elõadását a Teaházban
mutatta be.
HAGYOMÁNYÕRZÕK. A "Veseli Santovcani"
Nemzetiségi Hagyományõrzõ Egyesület szervezésében az
idén is megrendezték a hagyományos Tánc- és harmonika
tábort. A tánccsoport illetve a tábor résztvevõi felléptek a

A mostoha idõjárás elmosta a Márton-napi lampionos
felvonulást. A gyerekek ettõl függetlenül nagyon jól érezték
magukat a klubteremben megrendezett játszóházban.
A szülõk köszönik Horkics Attila, Horkics István,
Sziládiné Varga Katalin és a nyugdíjas klub tagjainak segítségét.
T.G.

Köszönjük támogatóinknak!
A HERCEGSZÁNTÓI DÓZSA UTCAI ÁLTALÁNOS
ISKOLÁS GYEREKEKÉRT ALAPÍTVÁNY, köszönetet
mond minden támogatójának, aki 2006. évi személyi
jövedelemadója 1%-át felajánlotta az alapítványnak. A
kapott összeg 131.696,- Ft .

MÛVELÕDÉSI HÁZ HÍREI

ISKOLAI HÍREK

A mûvelõdési ház vezetésében 2007. szeptember 1-tõl változás lépett fel.
Az új vezetõi feladatot Nagyné Filákovity Mirjana látja el pedagógusi munkája
mellett.
Augusztus 20-án a ház rendezésében, az általános iskolás gyerekek nagy sikerrel adták elõ az "István, a király" c. rockoperát a falu fõterén. A gyerekek már
most készülnek március 15-re egy szintén nagyszabású mûvel. Az õszi idõszakban, színháztermünkben Papp Rita lépett fel, aki a gyerekek körében nagy
sikert aratott. A Szent László ÁMK bemutatkozó mûsorát láthatták a fiatalok,
melyben a Kormorán együttes hazafias dalaiból kaphattak ízelítõt.
A következõ elõadás óvodásoknak és kisiskolásoknak szólt. A szegedi Mandula
Színház mûvészei a "Mikulás és a zöld manó" c. gyermekmûsorukat adták elõ
nagy sikerrel. A sikeres elõadás okán, 2008. január végén új darabbal láthatjuk
viszont a gyermekszínházat.
December 9-én a Pécsi Horvát Színház a "Tisztességes csaló" c. darabot mutatta
be. A két általános iskola a téli szünet elõtt ünnepi karácsonyi mûsorral kedveskedik a nézõknek.
A színházterem ez évi záró produkciója december 28-án 18 órai kezdettel a The
Blackbirds együttes Beatles emlékestje. ( Jegyek elõvételben 2000,- Ft-os áron a
mûv.házban kaphatók.)
Házunk állandó programjai: magyar iskola színjátszó körének próbái, horvát
iskola néptánc próbái, Veseli Santovèani hagyományõrzõ együttes néptánc
próbái, nyugdíjas klub, zongoraoktatás, bábszakkör, kreatív szakkör, szintetizátor és gitároktatás, népfõiskola, hipp-hopp táncoktatás. A felsoroltakon kívül
alkalmi elõadások, bemutatók, fellépések teszik még változatosabbá a kínálatot.
N.F.M.

MAGYAR ISKOLA
Augusztus 14-tõl 19-ig iskolánk tanulói, három pedagógus kíséretével, táboroztak Zirc környékén. A négynapos tábor idõtartama alatt bejárták hazánk e szép
tájegységét. Augusztus 31-én ünnepélyes tanévnyitóval megkezdõdött a
2007/2008-as tanév. Itt fogadtuk a közösség új tagjait, az elsõosztályosokat.
Osztálykeretben megemlékeztünk az aradi vértanúkról, az 1956-os forradalom
és szabadságharcról. A szüreti felvonulást a színjátszó kör tagjai dalokkal és
tánccal színesítették. Az idõsek napja alkalmából köszöntöttük községünk
idõs embereit a nyugdíjasok klubjában. Mikulás napján a felsõs tanulók megajándékozták az alsós tanulókat, az óvodásokat az alsó tagozat tanulói lepték
meg saját készítésû ajándékokkal. A Hercegszántó-Dávod ÁMK tantestülete
két nevelési értekezleten vett részt, ahol neves elõadók voltak a meghívott
vendégek az Apáczai Tankönyvkiadó szervezésében. Hercegszántón Dr
Bánhegyi Ferenc tankönyvíró tartott bemutatóórát történelembõl: Az Ókori
Egyiptom címmel, Dávodon pedig Petkes Csaba "Memóriatechnikák és tanulási módszerek alkalmazásának lehetõségei" címmel tartott elõadást. Mindkét
rendezvényt megbeszélés követte, amelyen a jelenlevõ pedagógusok az új
tanítási irányzatokról, problémákról kaphattak egy kis betekintést.
Megkezdõdött a nyolcadik osztályosok pályaválasztási elõkészítése, melynek
keretében tanulóink részt vettek a megyei Munkaügyi Központ által szervezett
pályaválasztási kiállításon Baján. A Bács-Kiskun megye Közalapítvány média
pályázatán intézményünk százezer forintot nyert iskolarádió kiépítésére. A
helyi önkormányzat pénzügyi kiegészítésével december hónapban megkezdi
mûködését az új iskolarádió.
Diákönkormányzati hírek
Az újjáalakult diákönkormányzat szeptemberben megkezdte szervezõ
munkáját. Négy színházlátogatást szervezett Bajára alsós és felsõs tanulóknak
egyaránt. Meghirdette tisztasági versenyét az osztályok között, heti rendszerességgel ellenõrzik is. November 9-én, Márton-napon, játékos délutánt
szervezett.
K. B.

NÉPFÕISKOLA
A helyi Vállalkozói és Gazdálkodói Népfõiskola még a május 28-i évzáró összejövetelen elfogadta a 2007/2008. év programját. Akkor a tagok úgy gondolták,
hogy már november második felében elkezdõdhet az új elõadás sorozat. A
szántóföldi munkák elhúzódása miatt ezt módosítani kellett.
Így került át decembere a pillangósok termesztése, kiemelten a szója növényre.
Az elõadó az a dr. Koltay Zoltán fõiskolai docens, aki már 2001-ben járt
népfõiskolánkon.
A hagyományok szerint decemberi rendezvény a Pionner Rt. tájékoztatója. Az
idén Gazdag Tamás a cég agrármérnöke szólt a cég 2008. évi hibrid vetõmag
ajánlatáról, a 2007. aszályos év tapasztalatainak tükrében.
A december 18-ai összejövetelünkön visszatekintünk az elmúlt 15 év
tevékenységérõl.
Összejöveteleink továbbra is a mûvelõdési ház klubtermében kerülnek lebonyolításra, de nem a hétfõi napokon. Az intézmény nyitvatartása módosítása
miatt mindig kedden a szokott kezdési idõben, 18 órakor találkoznak majd a
néfõiskolások.
A jövõ év elsõ elõadása január 8-án, kedden lesz.
T.G.

EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK
Újabb ereklyékkel gazdagodott templomunk
Felemelõ és magasztos élményben volt része az itt élõ közösségeknek és idelátogató híveknek augusztus 5.-én a hercegszántói római katolikus templomban.
Dr. Katona István egri segédpüspök úr végezte szentmise keretében elhelyezésre és megáldásra kerültek Szent Hedvig királynõ, Boldog Francisco és
Jacinta Marto fatimai lelkipásztorok ereklyéi valamint a fatimai jelenést és
Szent Hedviget ábrázoló festmények. Ezzel újabb ereklyékkel gazdagodott
templomunk, azt követõen, hogy tavaly május 30-án kerültek elhelyezésre és
megáldásra Szent István király, Boldog IV. Károly apostoli király, Szent
Fausztyna Kowalska és Szent Brat Albert ereklyéi.
Karácsonyi lelkigyakorlatokat tartottak
Az adventi idõszakban már hagyománnyá váltak a háromnapos karácsonyi
lelkigyakorlatok melyeket mind a horvát, mind a magyar közösség részére
ünnepi szentmise keretében vendégpapok végeznek. December 4. és 6. között
karácsonyi lelkigyakorlatokat tartottak a római katolikus egyházközségben. A
magyar nyelvû lelkigyakorlatokat Bátor Botond, Petõfi szállás Szentkút kegyhely Pálos szerzetes kolostor elöljárója vezette. A horvát nyelvû lelkigyakorlatokat az elsõ két napon Franjo Ivankovic tavankuti plébános, a harmadik napon
Polyák Imre plébános és Bátor Botond közösen végezték. Polyák Imre plébános
mindkettõjüknek megköszönte, hogy misével, prédikációval és a hívek gyóntatásával segítették, és meghitté tették az ünnepre való felkészülést.
December 6-án, Szent Miklós napján a horvát és a magyar mise között rövid
ünnepi mûsor keretében került sor a két közösség hittanosainak megajándékozására.
Bérmálás
Polyák Imre plébános tájékoztatta a helyi közösséget, hogy a bérmálást 2008.
június 15.-én, vasárnap délelõtt 10 órakor tartják, a bérmálás szentségét ünnepi
szentmise keretében Dr. Bábel Balázs érsek úr szolgáltatja.

HORVÁT ISKOLA
TERVEK A múlt tanév végén, a horvát iskola megünnepelte alapításának 60.
évfordulóját, az idei tanév pedig az országos horvát önkormányzat fenntartásában mûködõ intézmény új kollégiuma építésének megvalósítása
jegyében zajlik. Amint lapunknak Sibalin József, az intézmény igazgatója
elmondta, a új kollégium építési tervei elkészültek, azok engedélyeztetése
megtörtént, az elkészült pályázat pedig 2008. januárjában kerül beadásra,
melyen támogatást remélnek az építkezések elkezdéséhez. Az iskola tanulói az
elmúlt néhány hónapban több kulturális rendezvényen, országos horvát
versenyen vettek részt, melyeken eredményesen szerepeltek.
SZEREPLÉSEK Október 27-én az iskola hagyományõrzõ csoportja a zalai
Tótszerdahelyen vendégszerepelt, melyen "A szülõfalu emlékezik" címmel
mûsort adtak Blazsetin István(1941-2001), szántói születésû, magyarországi
horvát író-költõ, pedagógus, néhai szerdahelyi iskolaigazgató emlékére rendezett ünnepségen.
A budapesti horvát gimnáziumban november 15.-én megrendezett országos
horvát mesemondó versenyen a 7.-8. osztályosok kategóriájában Kovács Marica
8.-os tanuló 2. helyezést, az 5.-6. osztályosok között a hatodikos Sztipanov
Berta 2., Kovács Márk és Balatinácz Zvonimir 3. helyezést ért el.
KITÜNTETÉS Az országos horvát nap keretében, 2007. november 10-én
Budapesten adták át ünnepélyesen az országos horvát önkormányzat és a magyarországi horvát szövetség idei kitüntetéseit. Az országos horvát önkormányzat összesen hat kitüntetést adományozott, köztük Sibalinné Aradi Mária,
hercegszántói tanítónõnek, kiemelkedõ pedagógiai, valamint az anyanyelv és
hagyományápolás területén végzett munkájáért.
KARÁCSONYI MÛSOR A horvát iskola hagyományos karácsonyi mûsora
december 20-án 17 órakor kerül megrendezésre a helyi mûvelõdési ház színháztermében.
B.I.

Szent Hedvig ereklye Szent Hedvig királynõ, Boldog Francisco és Jacinta
Marto fatimai lekipásztorok ereklyéit Dr. Katona István egri segédpüspök
áldotta meg ünnepi mise keretében.
B.I.

Polgármesteri tájékoztató
( falugyûlési kéziratból)
Tisztelt Falugyûlés!
Az önkormányzatokról szóló törvény, a képviselõtestület
szervezeti és mûködési szabályzatának megfelelõen évente
egy közmeghallgatással egybekötött falugyûlést kell tartanunk. Mai napon ennek a kötelességünknek teszünk
eleget és szeretnénk a község lakosságát tájékoztatni az
elmúlt egy éves munkánkról, egyben kérni az érzelemmentes, objektív értékelést.
Egy község életében, egy év csekélységnek számít
fõként, ha arra gondolunk, hogy községünk már 103 éve
(1904) viseli a Hercegszántó nevet, egy emberöltõ idõ alatt
sem túlzottan nagy idõszak, de a választási ciklus egynegyedét jelenti.
Az elmúlt idõszakot a takarékosság és a fejlesztési
lehetõségek, kihasználása jellemezte, úgy hogy nem
kényszerültünk hitel felvételére.
Finanszírozni tudtuk intézményrendszerünk kiadásait,
elláttuk kötelezõ feladatainak és egyben közel 33 milliós fejlesztésre is sor került a községben.
Egyrészrõl a költség takarékos, ésszerû gazdálkodás,
másrészrõl a pályázatok elbírálásában résztvevõ megyei,
régiós vezetõkkel kiépített kapcsolat és utánjárás adott
alapot arra, hogy ilyen mértékû fejlesztéseket tudjunk
végrehajtani.
Önök elõtt is ismert, és érezhetõ a családi költségvetésen,
hogy egyre rosszabb közgazdasági és pénzügyi
körülmények között vagyunk kénytelenek feladatainkat
ellátni. Az elõbbiek miatt úgy gondoljuk, hogy az önkormányzati törvényben meghatározott kötelezõen elõírt
feladatokon túl egyre kevesebb vállalt feladatot finanszírozunk, mivel arra az állam pluszforrást nem biztosít.
Az elmondottak érvek miatt kényszerültünk, arra, hogy
2007 évi költségvetésben megszüntessük, a két háziorvos
támogatását, március 1-tõl nem tudtuk tovább biztosítani
ingyenesen a Kolping Szövetség részére ebédszállításhoz
a gépkocsit. Áttértünk az évi egyszeri lomtalanításra,
ami 1.200.000 Ft-os megtakarítást jelentett, és folyamatban van a határátkelõhelyhez vezetõ külterületi útszakasz
világítási költségek leépítése is, ami éves szinten
1.500.000 Ft-ot jelent.
Racionális létszám leépítéseket hajtottunk végre, öregségi nyugdíjra jogosultakat nem foglakoztatunk és továbbiakban is azt tartjuk szemelött, hogy ha indokolt az állás
betöltése, akkor így biztosíthatunk munkalehetõséget
helyi fiatalok számára. A megüresedett álláshelyekre
történõ jelentkezést, kérésemre, hirdetés útján mindenki számára elérhetõvé tettük. (Azért mondtam a
kérést, ugyanis törvényi elõírásból fakadóan kinevezési
jogkõre az intézményvezetõknek illetve hivatal esetében a
jegyzõnek van, de úgy gondolom, hogy az egyenlõ esély
biztosításának alapvetõ szabálya ezt megköveteli tõlem és
tõlük.)

Takarékosság és program kínálat bõvítés jegyében
került átszervezésre a mûvelõdési ház, megszûnt a teljes
állású müv.ház igazgatói státusz, a felszabaduló
pénzeszközöket nívós programokra kívánjuk költetni,
ezt már idei évben is tapasztalhattuk, illetve tapasztalhatjuk még.
Községünk kulturális élete kimagasló a környékbeli településekhez viszonyítva.
Az idei évben elõször a Falunap, határõrnappal együtt
került megrendezésre. Pozitív visszajelzéseket kaptunk
helybõl és vidékrõl egyaránt. Megrendezésre került a
virágkiállítás, pedagógusok és a szülõi munkaközösség
jóvoltából.
Társadalmi szervezeteket (kézilabda, tánccsoport,
klubok) 1. 345. 000 Ft-tal felsõfokú iskolában tanuló tanulóinkat éves szinten 490. 000 Ft-tal, kisebbségi önkormányzatokat 200. 000 Ft-tal, országos horvát önkormányzatot 1. 000. 000 Ft-tal, a Hódunát élelmiszerrel
ellátó vállalkozót 250.000 Ft-tal tudtuk támogatni.
Idõrendi sorrendben szeretném Önökkel ismertetni az
elmúlt egy év fejlesztéseit, ami közel 33 millió Ft-ba
került.
• Megszerveztük és kiviteleztük az elhanyagolt belterületi utak melletti padkázás (folytatni kellene, minden évben)
• felújítottuk a focipálya épületeit, padjait és kerítését
• 3 db számítógépet vásároltunk (polgármesternek
nem volt számítógépe)
• 1db videó kamerát vásároltunk,
• elvégeztettük a tornacsarnok öltözõinek és
közlekedõinek, illetve a polgármesteri hivatal
folyosójának metlachizását, lecserélve a már korszerûtlen, elhasználódott és balesetveszélyes pvc
padlóborítást,
• 1db darab fényképezõgépet vásároltunk,
• felállítottuk a "községünk szülöttei" táblát
• megvásároltuk és felújítottuk a volt buszmegálló
épületét,
• külsõleg-belsõleg felújítottuk a ravatalozó épületét,
hûtõ kamaráját és drapériázását,(700 ezer Ft)
• Vörös Hadsereg utca alsó szakaszát, szilárd burkolattal láttuk el,(1 millió Ft)
• szélesítettük és új aszfalt réteggel láttuk el, a
Kossuth Lajos utca paptanyára vezetõ szakaszát 1 kmes hosszban,(9, 8 millió Ft)
• új, szilárd úttestet kapott az Arany János utca (8
millió Ft)
• elvégeztük az általános iskola nyílászáróinak
cseréjét és homlokzatának felújítását,(8, 6 millió Ft)
• újjáépítettük a Ferenc-csatornai strandot (új rács,
új napozó stég),
• 2 db fûkaszát vásároltunk,
• megindítottuk a szennyvíz leürítõ tovább
használatának engedélyezését (450 ezer Ft)

• lebontottuk községünk szégyenfoltját, az aládúcolt idõsek napközi otthonát
• felújítottuk és az idõsek számára otthonossá tettük a volt állatorvosi lakást, méltóbb helyet teremtve
ezzel idõseinknek (õk teremtették meg számunkra
ennek a községnek alapjait)
Ennyi fejlesztés fért bele az elmúlt egy évbe, de nem
dõlhetünk hátra, és nem tehetjük karba kezünket, mert
sok a földes utca, sok a járhatatlan járda és nincs még
játszóterünk, beázik a mûvelõdési házunk és nagyon
rossz állapotban, van a háziorvosi és fogorvosi rendelõnk, romlanak és kátyúsodnak a meglevõ utjaink.

Terveink:
(bár tudjuk a 2008. évi állami költségvetési tervbõl,
hogy sokkal rosszabbul finanszírozzák majd a
kistelepüléseket)
• ez évben szeretnénk az óvoda 72 m2-es folyosóját
metlachizni,
• jövõ év tavaszán szeretnénk rendbe tenni a lebontott
öregek otthona helyét (park vagy játszótér)
• jövõ év elején 400 m járdát építünk meg
• pályázatot kívánunk beadni az orvosi rendelõ
felújítására (tervezõk szerint az orvosi rendelõ
felújítás 20 millió Ft-ba kerül)
• pályázatot adtunk be 66 millió Ft-ra, a Gábor ÁPetõfi- Vörös Hadsereg és Dózsa utca fõtéri szakaszán
levõ útfelület felújítására, szélesítésére (nem sok esélyünk van!)
Az elmondottakból és remélem, hogy a falun is látszik,
hogy a képviselõ-testület, az önkormányzat dolgozói
/hivatalnokok, tanárok, óvónõk, takarítók.stb/ és jó
magam is azon vagyunk, és azért dolgozunk,hogy
községünk épüljön, szépüljön,tettünk is ennek
érdekében,de felháborítónak tartom egyrészt,hogy az
elkészült, felújított dolgokat, egyes felelõtlen "emberek"
tönkreteszik, eltulajdonítják, megrongálják. (temetõben
szemétdombok, focipálya padjai, buszváró betonja,
mûv.ház rács betonozása, tornacsarnok szigetelés
feltépése,vízóra akna fedele, szemetes tárolók…), másrészt a lakóingatlan tulajdonosok 7 %-a (még
szerencse)nem tartja karban az ingatlana elõtti
területet, így akadályozza meg azt, hogy egységesen
rend és tisztaság legyen jellemzõ Hercegszántóra.
Mivel ez hatósági ügy, (kérésemre) a jegyzõ szólította fel
az ingatlan tulajdonosokat, hogy pótolják, a terület
tisztítását, karbantartását.
Községünk érdekeit a legjobb tudásom szerint
képviseltem, különbözõ fórumokon, gyûléseken. Község
ügyeivel átlagosan heti négy félnapot foglalkoztam.
Megragadtam minden alkalmat, és kihasználtam személyes kapcsolataimat hogy Hercegszántó szerepeljen a
médiában, ennek köszönhetõen Önök figyelemmel
tudják kísérni testületi üléseinket és minden jelentõs
községi eseményt a BajaTv sugárzásában.

" Hóduna az Európa kapuja?" címû dokumentumfilm bemutatása után, az országgyûlési képviselõnk segítségével, elértük hogy Bajnai Gordon Önkormányzati és
Területfejlesztési miniszter 2008. január 15-én
hivatalában fogad, a külterületen levõ településrészek
problémájának megoldása ügyében.
Igyekeztem jó kapcsolatot kiépíteni a helyi vállalkozókkal, határõrséggel, rendõrséggel, kistérségi-,
megyei-, régióvezetõkkel.
Nem maradt más hátra, mint az, hogy köszönetet
mondjak (a teljesség igénye nélkül) Hercegszántó
lakossága nevében azoknak akik, önzetlenül segítették
munkánkat, segítették fejlesztéseinket.
Padkázásban: Mezõgazdasági Szövetkezet igatóságának és elnökének Császár Györgynek, Varga (Szikszi)
Zoltánnak, Zórity Péternek, Horváth (Szikszi)
Ferencnek, Kovács Jánosnak, Likár Istvánnénak, Sziládi
Tibornak,
Aladics
(Léna)
Istvánnak,Balogh
Istvánnak,Csillag
Sándornak,
Horváth
(Panyi)
Antalnak,Gálity Marinnak, Nagy (Gömbi) Ferencnek,
Jelasity Márknak
Közterületi munkákban:Dugalin Marinnak, Kaszás
Mihálynak, Somodi Jánosnak,Csátity Istvánnak,Sas
Antalnak
Fürdõ felújításban: ,lakosság azon részének, akik 100
ezer Ft támogatást adott,Varga István Kiskunhalasi vállalkozónak, Nagy ( Gubás) Ferencnek Török Jánosnak,
Filákovity Zsivkónak, Frányó Tibornak,Horváth ( Panyi )
Antalnak, mezõgazdasági szövetkezetnek
Buszváró építésben: Hlavati Antal és Kovács László
kõmûves brigádjának, Balogh János ács brigádjának,
Siskovity Milorádnak
Beruházásban: mezõgazdasági szövetkezet igazgatóságának és elnökének( paptanyai útszakasz).
Szervezõi munkában: Szülõi munkaközösség tagjainak, Varga Gábornak, Sztipanov Illésnek, tanárainknak, óvónõinknek,lovas egyesület tagjainak, Prodán
Marinnak, Tölgyesi Gábornak, Balatinácz Istvánnak,
nyugdíjas klubnak
Világháborús emlék felújításban, ravatalozó
felújításba: Gálity Marinnak, Varga Lászlónak,Csémi
Lászlónénak (Memento Kft.),Konczné Vári Györgyinek.
Tekintettel arra, hogy közeleg a szeretet ünnepe,
kérdések, hozzászólások után hallgassák meg a karácsonyi verset és ezzel kívánok az Önkormányzat nevében
Önöknek és otthon maradt családtagjaiknak,lakosainknak Békés Karácsonyt és
Boldog Új Esztendõt!
Feigl József polgármester

LABDARÚGÁS
Községünk labdarúgásának helyzete felemás képet mutat. A labdarúgó csapatunk nem szerepel a bajnoki küzdelmekben. A kispályás foci pedig a hagyományok szerint zajlik.
Évente három tornát rendez meg Nagy Ferenc/Gömbi/. Elismerést érdemel
szervezõ és lebonyolító munkájáért.
November 17-én kezdõdött a 17. teremlabdarúgó torna, 11 csapat részvételével.
A III. forduló eredményei:
Dávod – Csátalja = 11 – 3
Monostor – Bácska Bau = 2 – 13
Józsi Bá – Sördögök = 5 – 2
Sporting Libacomb – Kölletlenek = 2 – 3
Bulls – Pusztítók = 8 – 2
Bajnok avatásra január 26-án kerül sor.

T.G.

ULTI
A hagyományok alapján ismét megrendezték a HERCEGSZÁNTÓ BAJNOKA
ulti versenyt.
A bajnokság megkezdése elõtt közgyûlést tartottak az Ulti Klub tagjai, Ennek
témája az elnökválasztás volt. A szavazás során a két jelölt azonos pontszámot
kapott, majd Balogh János visszalépett. Így az eddigi elnök Gilicze László tölti be
egy évig e tisztséget.
A bajnoki küzdelemre 30 szántói zsugás ült asztalhoz, köztük egy hölgy Putterer
Vendelné.
A TOP 10:
1. Vélin Marin
2. Vöõ György
3. Szabados József
4. Barna István
5. Csillag Sándor
6. Gorjánácz István
7. Feigl József
8. Szabó Róbert
9. Id. Buják József
10. Id. Vékony Antal

12 ponttal,
11 p.,
10 p.,
10 p.,
9 p.,
9 p.,
9 p.,
9 p.,
9 p.,
9 p.,

KÉZILABDA
NB-II Férfiak:
Balatonboglár – Hercegszántó = 35 – 23
Hercegszántó – PEAC = 29 – 35
Mecseknádasd – Hercegszántó = 42 – 29
Simontornya – Hercegszántó = 43 – 26
Siklósi Takarék – Hercegszántó = 51 – 34
Kalocsa –Hercegszántó = 36 – 27
Hercegszántó – Nagykanizsa = 28 – 44
Kecel – Hercegszántó = 35 – 18
Hercegszántó – Bácsalmás = 31 – 28
Dunaharaszti – Hercegszántó = 29 – 30
Hercegszántó – Ferencváros = 18 - 41
NB-III N Õ K:
Hercegszántó – Bóly = 15- l9
Komló – Hercegszántó = 16 – 14
Hosszúhetény – Hercegszántó = 22 – 22
Hercegszántó – Pécsvárad = 22 – 21
Szigetvár – Hercegszántó = 14 – 21
Hecegszántó – Vörös Meteor = 15 – 16
Garleo Pécs – Hercegszántó = 28 – 15
Hercegszántó – Mohács = 16 – 28
Kozármisleny – Hercegszántó = 40 – 9
Hercegszántó – Mágocs = 20 – 15
Sellye – Hercegszántó = 31 – 27
Hercegszántó – Beremend = 20 – 22
Szentlõrinc SE – Hercegszántó = 23 - 17
T.G.
HÁRMASHATÁR NEMZETKÖZI KÉZILABDATORNA
A Bácska Szabadidõsport Egyesület szervezésében 2007. augusztus 18.-án
Hármashatár kupa kézilabda tornát rendeztek Hercegszántón. Az elõször
megrendezett nemzetközi tornán, Hercegszántó és a horvátországi Petrijevci nõi
és férfi csapatai, Mohács nõi és a szerbiai Bezdán férfi csapatai vettek részt.
Nõi eredmények:1. Mohács(4 pont),2.Petrijevci(1), 3. Bácska SZSEHercegszántó(1)
Férfi eredmények:1.Petrijevci(4), 2. Bezdán(2), 3. Bácska SZSE-Hercegszántó(0)
A szántói kézilabda együttes 2007. augusztus 25.-én Horvátországban, Petrijevci
községben vendégszerepelt. A barátságos találkozón a házigazdák bizonyultak
jobbnak, a nõi mérkõzésen 25-21-es, a férfi találkozón 32-27 –es hazai gyõzelem
született. Elõször tavaly találkozott a két együttes, a jövõben évente egy-egy alkalommal hasonló találkozókat szeretnének szervezni Petrijevciben és
Hercegszántón.

Befejezéséhez közeledik a hercegszántói nyílt ulti bajnokság.
A 11. fordulóban 35-en versenyeztek.
A legeredményesebbek:
1. Bencsik Gyuláné – Bácsbokod 12 ponttal,
2. Buják József – Hercegszántó 10 p.,
3. Kollár Márton – Tataháza
10 p.
4. Dr. Buják József – Újmohács 10 p.
5. Zeller József – Dávod
10 p.
6. Gorjánácz István
10 ponttal

T.G.

Az idei községi ulti bajnokságon 30 zsugás vett részt.
A versenyzõk fotója !!!!

T.G.

A nemzetközi kézilabdatorna megnyitóját rövid táncbemutató színesítette.
B.I.

Szántói Hírmondó
Hercegszántó Község Önkormányzatának Lapja
Fõszerkesztõ: Feigl József polgármester
E-mail: polgarmester@hszanto.hu
Szerkesztõk: Balatinácz István és Tölgyesi Gábor
Nyomdai munkák: Hirdetõ plusz Baja

VÉRADÁS

NYUGDÍJASOK

Az idei harmadik véradó napon 48-an adtak vért. Közöttük most elõször:
Mándity Diána, Stefanik Rita és Vörös Judit.
A szervezõk köszönik a véradók önzetlen segítségét!
T.G.

A nyugdíjas klub idei programjában a dávodi idõsekkel kialakított kapcsolat
további ápolása is szerepel. A Polgármesteri Hivatal csatornaparti üdülõjében
finom halászlével látták. vendégül a szomszéd település nyugdíjasait.
T.G.

MIHÁLY NAPI VÁSÁR

GYÓGYSZERTÁR

A magyar óvoda a mûvelõdési ház elõcsarnokában tartotta meg a hagyományos Mihály- napi vásárt. A rendezvény tiszta bevételébõl, 91.000 forintból CD lejátszókat vesznek, hogy valamennyi csoportszobában legyen ilyen
jellegû technikai eszköz.
T.G.

A gyógyszertárban reklámfelületként plazma tv került elhelyezésre. Ennek
célja, hogy a betegek tájékoztatást kapjanak az új gyógyszerekrõl. Szabóné
Szûcs Éva tájékoztatja a lakosságot, hogy kedden hosszított munkarendben ,
fél kettõig várják a betegeket.
T.G.

SZÜRETI FELVONULÁS

FOGATHAJTÓ

A szüreti felvonuláson az idén is sok fogat vonult végig az utcákon. Az ott
lakók összefogtak és megvendégelték õket és a fellépõ gyermekeket is.
T.G.

A díjátadás egy mozzanata.
T.G.

Kossuth Lajos utca - felújított Papp tanyai
szakasz

Elkészült az Arany János utca útburkolata

A fürdõ stégje is elkészült

Vörös Hadsereg utca záró szakasza

Kommandós bemutató a falunapon

Falunapi részlet
A gyermekek részére lepényevõ versenyt is
szerveztek

