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Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2018. április-május hónapban hozott határozatairól szóló tájékoztatás
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2018. április 26-i ülésén hozott döntései:
- Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázatot nyújtott be:
o önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a Szántód, Iskola utca út-és járda felújításának támogatására, belterületi utak, járdák, hidak pályázati alcél alapján. A képviselõ-testület az igényelt támogatás mértékét 7.389.241,- Ft összegben jelölte meg.
o az önkormányzat által fenntartott Palóczi Horváth Ádám Közösségi Ház közösségi színtér épület karbantartása, felújítása, nyílászáró cseréje céljára. A képviselõ-testület a támogatási kérelem benyújtásához 144.272,- forint önrészt a költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.
o a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására, a lakossági közmûves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és
–tisztítás szolgáltatás támogatása pályázati célra.
- Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a szociális étkeztetés feladatellátásra kötött megállapodást tulajdonosváltozás
miatt módosította, és a módosított szakmai programot jóváhagyta, valamint jogszabályváltozás miatt adatmódosítási kérelmet
nyújtott be a mûködést engedélyezõ szervhez, hogy a szociális étkeztetést egyéb fõzõhely helyett szociális konyháról biztosítja.
- Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díját felülvizsgálta.
- Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete - az Ügyrendi Bizottság javaslatát figyelembe véve - támogatást állapított meg:
o Szántódi Polgárõr Egyesület részére 200.000,- Ft
o Rákóczi Szövetség részére 30.000,- Ft
o Tüskés Tibor Bibliográfia megjelentetéséhez 30.000,- Ft
- Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Szántódi Polgárõr Egyesület, a Siófok Város Semmelweis Alapítvány és
Karád Község Önkormányzat 2017. évi önkormányzati mûködés, céljellegû támogatások felhasználásáról szóló írásbeli szakmai
és pénzügyi beszámolóját elfogadta
- Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete továbbtárgyalásra alkalmasnak tartotta a hõsi halottak emlékmû-állításának
témakörét, de a döntést az I. és II. Világháború hõsi halottainak felkutatásáig, a pontos névsor megismeréséig elnapolta.
- Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete, mint Ajánlatkérõ az „ Út- és járda felújítási munkák beszerzése Szántód
Község Önkormányzat részére” címû, HKT-039/2018. számon indított közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva az alábbi benyújtott ajánlatokat ÉRVÉNYESNEK nyilvánította: 2. sz. Mélyépítõ Kft. (8600 Siófok, Tanácsház u. 24.
1. em. 16.); Balaton-Út Kft.(8630 Balatonboglár, Klapka u. 33.); Kulcs Útépítõ és Mélyépítõ Kft. (8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.); Pannon-Fuvar 2000 Kft.(8600 Siófok, Tessedik S. u. 18.)
A képviselõ-testület, mint Ajánlatkérõ az „ Út- és járda felújítási munkák beszerzése Szántód Község Önkormányzat részére”
címû, HKT-039/2018. számon indított közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva a közbeszerzési eljárást
EREDMÉNYESNEK nyilvánította és az eljárás nyertesének a Balaton-Út Kft. (8630 Balatonboglár, Klapka u. 33.) Ajánlattevõt nyilvánította.
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2018. május 8-i rendkívüli ülésén hozott döntései:
-

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a „Út- és járda-felújítási munkák beszerzése Szántód Község Önkormányzata részére” címû közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó mûszaki ellenõri árajánlatok közül az összességében legjobb ajánlatot
tevõ, Incze Domokos (8600 Siófok, Jedlik Ányos u. 3/2.) bruttó 571.500,- Ft-os ajánlatát fogadta el.
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2018. május 23-i rendkívüli ülésén hozott döntései:

-

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete:
o a Juhász Gy. u. strandra telepítendõ öltözõ vásárlásra érkezett árajánlatok közül az összességében legjobb ajánlatot tevõ Márton faházak (465.755,- Ft+ÁFA összegû) ajánlatát fogadta el.
o a Móricz Zs. utca keleti oldalára kihelyezendõ hulladékgyûjtõkre érkezett ajánlatok közül az összességében legjobb ajánlatot tevõ Alma-Rend Kft. – NOVUM típusú hulladékgyûjtõ edényre vonatkozó – (nettó 59.500,-Ft/db)
ajánlatát fogadta el,
o a Rév utca végére partvédõmû elkészítésre benyújtott ajánlatok közül, az összességében legjobb ajánlatot tevõ
Globe Aqua Kft. (nettó 754.400,-Ft-os) ajánlatát fogadta el.
o a Rév utca végére bejáró elkészítésre benyújtott ajánlatok közül, a legjobb ajánlatot tevõ
Tefner Tibor (bruttó 416.900,- Ft-os) ajánlatát fogadta el.
o Frisomat csarnok építési engedélyeztetési tervének elkészítésére benyújtott ajánlatok közül a legjobb ajánlatot
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tevõ Ratku Mihály (bruttó 510.000,- Ft-os) ajánlatát fogadta el.
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Maurer Teodóra részére a Szántódi autószentelés 45. évfordulójára készített könyvének kiadásához 52.000,-Ft támogatást állapított meg.
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2018. május 30-i ülésén hozott döntései:

-

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
o a polgármester két ülés közti beszámolóját,
o a 2017. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót,
o az önkormányzat 2017. évi belsõ ellenõrzési tevékenységének éves ellenõrzésérõl készített összefoglaló jelentést,
o az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó értékelést
és
o az önkormányzat szociális alapszolgáltatás – étkeztetés 2017. évi tevékenységérõl szóló beszámolót, valamint
o a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Siófoki Hivatásos
Tûzoltóság 2017. évi tevékenységérõl szóló beszámolót elfogadta.
Szántód Község Képviselõ-testülete által 2018. április-május hónapban alkotott rendeletek:
-

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 3/2018. (V.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 2/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2018.(V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SZÁNTÓD
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL SZÓLÓ 2/2017.(III.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

-

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 5/2018. (V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 6/2018. (VI.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI FORRÁS ÁTVÉTELÉRE ÉS ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKRÓL
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Személyi változás a hivatalban
Május 1-től önkormányzatunk hivatalában, Gipp Istvánné Márti helyett,
Lőczi Hajnalka igazgatási ügyintéző látja el a feladatokat.
A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI
SZÁNTÓDI MAJÁLIS
Ragyogónapsütésvártaaszántódiakatazideimajálisonmelynekhelyszíne,azezenanaponünnepélyesen átadott Csemetekert utcai sport-és szabadidõparkvolt.
Gyönyörû idõben, gyönyörû környezetben tudtuk
megtartaniamajálisossportnapot,mertvalójában
asportrólszóltezanap.
Márkoradélelõttszóltazene,szálltakészülõebéd
illata.
Apolgármesteriköszöntõésanemzetiszínûszalag
átvágásávalbirtokbavettükaPÁLYÁT!

Kispályásfocimeccsekkelindultadélelõtt.
AnyitómérkõzéstanyaralótulajdonosokcsemetéibõlalakultFavágókcsapataésaBalatonföldváriifik
csapata vívta. Az izgalmas mérkõzés végeredménye;6:0aFavágókjavára.
Afiatalabbkorcsoportbólnégycsapatmérteössze
tudását.
ZamárdiáltalánosiskolábólésaFöldváriáltalános
iskolából 2-2 utánpótlás csapat nevezett. A lelkes
apukákszurkoltak,agyerekekmegcsakrúgtáka
gólokat!Akörmérkõzésekvégeredményei:
1.helyezett:
2.helyezett:
3.helyezett:

Földvár1csapat,
Földvár2csapat,
Zamárdi1csapata.

Felnõttférfiésnõicsapatiskiálltaamegmérettetés
próbáját.Aférfiaknál„Észak”és„Dél”vívottcsatát,
aholaszántódi„Dél”csapataszereztemegagyõztesgólt.Végeredmény2:1
Ahölgyeknéla„Szántódiszirének”ésa„Hashtag”
csapatafeszültegymásnak.Azizgalmasmérkõzés
végéresemdõltel,melyikcsapatajobb.1:1döntetlenrezárult.
KöszönjükFehérLászlónakaSzéchényiImreÁltalánosIskolatanáránakamérkõzéseklelkiismeretes
vezetését, és Galó Tibornak a zamárdi Fekete IstvánÁltalánosIskolatanáránakalelkeskommentátoriközremûködést.

Amígamérkõzésekfolytak,aháttérbenszorgoskodottafõzõcsapat(ésnemkispályás!).HollósiDezsõésKurdiLászlóserénykedettabográcskörül.
Egyhelyilakos,SántaBélajóvoltábólbirkagulyást
készítettek,éspótlásképpenhagyományosgulyás
iskészült,nehogyajelenlévõkéhenmaradjanak.
Délbenelisfogyasztottukafinomebédet.
A régi majálisok hangulatát idézõ sör-virsli párosításazidénsemmaradtel.Azönkormányzatingyen
biztosítottaarésztvevõkszámára.
Ebédutánnégylelkescsapatnevezésévelakadályverseny kezdõdött.A négy fõs csapatok izgalmas
és vicces feladatokon bizonyították ügyességüket.
Megmutathatták milyen jól tudnak pólót cserélni,
kötelet húzni, összekapaszkodva labdát terel-
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ni….ésméglehetnesorolni.
GyõztesaFavágókcsapatalett,döntetlenmásodik
helyezéstértelazUnikumésazEseményhorizont
csapatok,ésharmadikhelyenaPandákvégeztek.
A kosárlabdadobó versenyre12 jelentkezõ nevezett, ahol Tomcsányi Mária és Tóth Szabolcs
egyenlõeredménnyelnyerteelazelsõhelyezést.
Közbenkezdetétvettealegkisebbeknekberendezett játszóház, Koncsag Adrienn vezetésével. A
gyerekek nagyon szeretik ezeket a játékokat, nagyonsokrendezvényünkönjelenvanAdriéslefoglaljaagyerekeket.Mostislehetettszínezni,papírsárkány készíteni, ügyességi játékokat játszani.
Közben a gyerekek segítségével feldíszítettük a
májusfát, amit a szántódi ERÕS fiatalok a helyére
emeltek.EstehétórakörülaRetrodisconemtúl
lelkes hangulatának a heves zápor vetett véget,
amiegybenamajálisunkvégétisjelentette.
GYEREKNAP
Májusutolsószombatjánmegteltaközösségiház
udvaragyerekzsivajjal.
ABabosBábosTársulatelhoztainteraktívcirkuszi
elõadását,aholagyerekekrészeseilehettekaprodukciónak.Megtudhattukmikellegyjócirkuszhoz!
Kipróbálhattákatûzugrást,kötéltáncolástésa„limbózást”.
Az elõadás után manóbüfé várta a gyerekeket
szörppel,ropivalésmuffinnal.
Mindenkorosztálynálnagysikertaratottazarcfestésésazugrálóvár.
Miutánszebbnélszebbreváltoztakazarcocskákés
teljesenkimelegedtekazugrálástólazudvarfedett
részérekiakasztottukazelkészített„pinjátákat”(különbözõ játékfigurák). Kiszámolóval kiválasztottuk
agyerekekközülazokat,akikbekötöttszemmelkiszabadítjákazelrejtettfinomságokat.
Ügyesen megoldották a feladatot és alig gyõzték
összeszedniakipottyanóédességeket.
Azapukamegõrzõbenegy-kétanyukaésgyerek
sakkozott,azapukákinkábbacsemetéjükkelfoglalkoztak(nagyonhelyesen)!
Azidénismindengyerek-aGÁSPÁRFAGYIZÓfelajánlásának köszönhetõen - kétgombócos fagyira
beváltható jegyet kapott. A gyerekek nevében kö-
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szönjükGáspárImrénéRozoncziZsuzsannának!
AZ ÉN KÉKTÚRÁM FOTÓKIÁLLÍTÁS
2018.június5-énaKörnyezetvédelmiVilágnapalkalmábólnyitottukmegKarsaiIlonatermészetfotó
kiállítását.
Már több helyszínen bemutatásra került a megyében,ésmostaszántódiakismegtekinthetikaKéktúrahúszállomásárólkészültfotókat.
MiisazaKéktúra?
Magyarországészakitájainvégighaladó,Írott-kõtõl
Hollóházáig tartó folyamatos turistaút. Ez MagyarországésEurópaelsõhosszútávúturistaútja.
Amegnyitónafotókkészítõjevetítésselegybekö

tött úti beszámolót tartott az elleset pillanatokról,
gyönyörû hazai tájakról. Saját elmondása szerint
kb.20éveaktívtermészetjáró,megalakulásaótaa
Szent Kristóf Természetjáró Egyesület elnökeként
tevékenykedett.2006ótaaSefagZrt.SzántódiErdészetének fõkönyvelõje, hosszú évekig Szántódonéltcsaládjával,maisinkábbszántódinakvallja
magát.
„Nemtekintemmagamfotósnak,elsõsorbansaját
kedvtelésbõl,azélményekmegõrzésevégettfotózok, de örülök, ha ezeket megoszthatom másokkal.”–szerepelakiállításnyitóképén.
A beszámolót követõen a megnyitó jó hangulatú,
kötetlenbeszélgetésséalakult,ahogyazarégiismerõsökközöttszokás.
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szántódi nyugdíjasok kisebb csoportjával Kõröshegyreazáltalatalálóanelnevezett„Babáriumba”.
Elmondása szerint elõször táncolni kezdett a
köröshegyi Borkút Néptánc Egyesületben, majd a
néptáncalapjánfelfedezteakülönbözõtájaknépviseleteit.
Innenmárcsakegykisidõkellettahhoz,hogyaz
elsõbabarátaláljon.Nevezetesenegykerekszületésnapjára-mintamesében–,édesanyjátólvisszakaptaagyermekkoribabáját.Ezlettagyûjtemény
elsõ darabja és hát természetesen somogyi
„röpikés”viseletetkapott.
Gyûjteményenapjainkigmárközelnyolcvanbabábóláll.Megtalálhatórábaközi,somogyi,dél-alföldi,

.
A kiállítás 2018. július végéig megtekinthetõ a
Közösségi Ház földszinti tanácstermében, hétköznap 8.00 – 14.00 óra között.
BABÁRIUM KÕRÖSHEGY SZÍVÉBEN
Nincsmégegynép,amelyilyenhatalmasnépviseleti sokféleséggel rendelkezik, mint a magyarság!
Mégasokkalnagyobbterületûéstöbbnemzetiség
általlakottországoksem!
Ennek a kincsnek megõrzésére és bemutatására
máraszomszédközségbenisvanpélda.AtiszteletetérdemlõkezdeményezésVáriKatalinnevéhez
fûzõdik.Azõkedvesmeghívásáralátogattunkela

palócföldi, szatmári, és határon túli; kalotaszegi,
mezõségi, moldvai, bukovinai, horvát ….és még
sorolhatnámatájegységeket.Sõttengerentúlrólis
vanmárszépszámmalnépviselet,ezeketismerõsöktõlkaptaajándékba.
Katiigazánlelkesenésrészletesenbemutattaakülönbözõtájegységekviseleteinekjellegzetességeit.
Sokújinformációvalgazdagodhattunkismertetései
alapján. Jó házigazdához híven egy kis sütemény
ésüdítõiselõkerültakertiasztalnál,aholbúcsúzkodtunk. Útravalót is kaptunk, ugyanis napokkal
elõtte készült el a babakiállítás reklámanyaga a
helyszínrõl.
Ha valaki szeretné megtekinteni ezt a szép anyagot, csoportosasan, idõpont egyeztetés után
megteheti. Elérhetõség a Pálóczi Horváth Ádám
Közösségi Házban megtalálható.
BaloghJózsefné
mûvelõdésszervezõ
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A KÖNYVTÁR HÍREI
A Magyar Költészet Napját az elõzõ években is
mindenévbenváltozatosmódszerekkelköszöntöttük.
Az idén közösségi házunk kistermében április 10én(kedden)17órára gyûltekösszeaszántódiés
akörnyékbeliköltészetkedvelõk.
Miutánvendégeinketrövidenköszöntöttem,Szakáli
Anna zamárdi költõ ünnepélyesen megnyitotta az
ugyancsakzamárdiVeitJuditAblakokcímûfotókiállítását,amimégegyhónaponátvoltmegtekinthetõ.
Elõször bemutattam Szakáli Annát, a hatkötetes
költõt,majdalegújabb-Pillantáscímû-verseskötetét,amelynekAnnamegtisztelõfelkéréséreénírtamazajánlóját.Aköltõfelolvasásánakköszönhetõen legújabb verseibõl minden fejezetet érintve
vagyegytucatotismerhettünkmeg.
SzakáliAnnabemutattaa„BerkenyeZamárdiAlkotókör“ Egyesületet. A Berkenye-kör tagjai közül
vendégeink voltak Prigli Zsuzsa, Völgyi Ildikó és
VeitJudit.Mindegyikhölgyverseinkeresztülmutatkozottbeszámunkra.AzidõsebbhelyiköltõketBaloghJózsefnéképviselte,ésõolvasottfelegyrészletetSzabóMagdolnaAnnocímûírásábólvalamint
felolvastaÓnodyMatildKözelgõtavaszcímûkölte-

ményét, Vizváriné Biró Anikó pedig saját verseivel
örvendeztetettmegbennünket.
CD-rõlhallgattukmegSzakáliAnna:Messzeazég
címûmegzenésítettkölteményét.
VégülszámomralsmeglepetéskéntaBerkenye-kör
tagjaiverseimbõlolvastakfel.
Arésztvevõkörömmelfogadtákazalkotók-Szakáli
Anna, Völgyi Ildikó és jómagam - tombolán megnyerhetõ köteteit, aztán baráti, hangulatos beszélgetésközbenelfogyasztottákafelkínáltédességet.
Az eseményrõl Szakáli Anna a zamárdi városi újságbanisbeszámolt.
***
1914. június 28. délután 2 óra.
Egy szerb diák, Gavrilo Princip pisztolylövései Ferenc Ferdinánd, az Osztrák-Magyar Monarchia
trónörököseéshitvese,ChotekZsófiacseh grófnõ
életét oltotta ki - robbantották ki Szarajevóban
az elsõ világháborút.
Az idei évi elsõ hírlevelünkben volt olvasható a
Nagy Háború véget érésének 100. évfordulójával
kapcsolatosfelhívásom.Ugyanitttettükközzéakõröshegyi és zamárdi elsõ világháborúban elesett
hõsök emlékmûveinek a felvételeit, mert remélve
azt,hogyazutódokanévsorokatáttekintikésazokatesetlegújabbszántódihõsökneveivelkiegészítik. A gyanúm kutatásaim során beigazolódott,
hogyazamárdihõsöknévsorábanszántódpusztai
hõsökneveisszerepelhet.Szerepeliskétnév(Kovács József és Márkus Ferenc), amelyeket a Somogy Megyei Levéltár készséges kutatói - Polgár
Tamáslevéltár-igazgatóésNüblJánoskutató-számomramegerõsítettek.Szívessegítségüketezúton
isírásbanistisztelettelmegköszönöm.
Akéthivatalosanisigazolthõsnevebiztosanfelkerül az önkormányzatunk részérõl tervezendõ emlékmûre.
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forgalma.Anyaralóikbavisszatértkedvesnyáriolvasóim is sorban beköszönnek a könyvtárba, és
kölcsönöznek.
Közülükisakadmindigolyan,akiaházikönyvtárát
felszámolja,ésintézményünkneknagylelkûenadakozik.IttköszönömmegírásbanisSoltészZoltán
könyvadományát.
Különöröm,hogyanémetnyelvûköteteinkszáma
isújbólgyarapodott,merttestvérvárosunkbólMarion Töppke több regényt küldött nekünk ajándékba.
Tisztelettel megköszönjük a kedves Vingelmann
családnakaszántódigyermekeknekajándékozott
könyveketéstársasjátékokat,valamintVingelmann
Szabolcsnakazértékesmagyarésangolnyelvûfolyóirat-gyûjteményét. Köszönet Dolgos JánosnénakésDolgosAnitánakaszépdivatlapokért.

Mivel a felhívás óta még néhány bizonytalan név
felmerült,tisztelettelkérjükazelesetthõsökhozzátartozóit,szíveskedjenekelsõvilágháborúskatonáik adatait mielõbb - legkésõbb szeptemberig - a
könyvtárban vagy a polgármesteri hivatalban bemutatni.
Szeretnénk elérni, hogy minden helyi elesettünk
méltó tiszteletet kapjon és neve felkerüljön a novemberelejéigfelállítandószántódiemlékoszlopra.
Az elsõ világháború 1918. november 11-én -az
elsõ világháborút lezáró tûzszünet Németország
részérõltörténtaláírásával- ért véget.
Azelsõvilágháborúvalkapcsolatoskiállításanyaga
egyrebõvül,ezértatárlóanyagátidõnkéntváltoztatom.
Ifjabb Czemmel Lajosnak köszönhetõen egy igen
értékes-„Csakelõre,édesfiam...“-címûkötethez
jutottunk,amelybenazolvasókakatonaisapkajelvényekkelismerkedhetnek.
***
Helytörténeti gyûjteményünk régi okiratokkal gyarapodottaNagycsaládarchívumábólNagyKárolynakköszönhetõen.
Anyárközeledtévelismétmegélénkültakönyvtár

Hálásvagyokbalatonszárszóikönyvtároskolléganõmnek - Fritz Éva barátnõmnek - aki egy számunkra nagy fontossággal bíró szakkönyvet - a
VárkonyiNándoremlékkönyvet-ajándékozott,ami
aTüskésTiboremléksarokegyikújabbértékeskötete.
KöszönetemetfejezemkiKelleiGyörgyírónak,aki
a kedves olvasóimnak szánt legújabb kötetét - A
hóhérlevelei-személyesenhoztaelnekem.AzérdeklõdõktalálkozhatnakisazalkotóvalaVll.SZKÍT
napján,beszélgethetnekazíróvalazújkrimijérõl.
***
Felhívomszívesfigyelmüketakövetkezõkönyvtári
rendezvényeinkre, amelyekre minden érdeklõdõt
sokszeretettelvárunk.
2018. 06. 18. - 14.30 órai kezdéssel - az emeleti
teremben- Találkozó etnográfusokkal
Ugyanekkor nyitjuk meg a Néprajzi kiállításunkat,ami07.10-igleszmegtekinthetõ.
2018. 06. 20. - A Somogy Megyei Honismereti
Egyesület konferenciája - kezdés10.00órakoraz emeleti nagyteremben - Az érdeklõdõk számára akb.12.00óráigtartó elõadások meghallgathatók.
2018. 07. 07. -A Vll. SZKÍT -egésznaposprogramjábabármikorbelehetkapcsolódni,azÖnöknek legkedvesebb alkotó bemutatkozásán részt
venni,azÖnökszámáralegkedvesebbtémátmeghallgatni.Módnyílikaköltõkkel,írókkalbeszélgetésreésdedikáltatásra.
MaurerTeodórakönyvtáros
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KÖNYVAJÁNLÓ
Egy nagyon kedves, zsebkönyv
méretû könyvecskét szeretnék
ajánlani kedves olvasóinknak.
címe:

SZÁNTÓDPUSZTA
EGYHÁZI
HAGYOMÁNYA
1973-2018
Összeállította: Maurer Teodóra,
könyvtárosunk, akinek munkája
nyomán,sokértékeskönyvjelent
mármeg.AzelõszótVargaPéter
kõröshegyiplébánosírta.
A könyvben Szt. Kristóf életérõl, az õt
övezõ legendákról, történetekrõl olvashatunk.
Ahozzáfohászkodókimái,ahozzáírtversekmeghatóak.AképzõmûvészekisgyakranfordulnakSzt.Kristófalakjához.Ebben
a kis könyvecskében, csodálatos illusztrációk,fényképekmutatjákbemindezt.
A Szántódon álló szobor története kalandos.
Ajánlom hát mindenkinek, aki érdekes,
meghitt, olvasmányra vágyik, többet szeretne tudni az utazók védõszentjének
életérõl. A könyv régi és mai felvételekkel
illusztrált.
A mûvet a 45 éves szántódpusztai búcsú
ésautókmegáldásánakemlékéreadtákki.
MegvásárolhatóSzántódonakönyvtárban,
nyitvatartásiidõben,és2018.július28-ána
hagyományos Szt. Kristóf napi búcsú és
autószentelésen, ahol Dr. Márfi Gyula,
veszprémiérsekmutatbemisét.
AcímlaponTessényiRita–Útahithez
A hátoldalon Necskosz Vaszilisz – A
szántódpusztai kápolna címû festménye
látható
MorvaynéTörökCsilla
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Szezonnyitó kiállítás

SZÁNTÓDPUSZTA HÍREI
VezetőváltásSzántódpusztán
Kovács Szilvia nyugdíjba vonulása után, Gábor
LászlónéMargitvetteátazIKKvezetését.
Szilvinek jó pihenést, kellemes elfoglaltságot,  jó
egészségetkívánunk!Köszönjükírásait,amitmeg-

Az idei szezont május 18-án kiállítással nyitotta
megVizváriAttilaSzántódpolgármestere.KöszöntőtmondottGáborLászlónéMargitazIKKvezetője.
Akiállításonnégyművészmunkáitmutattákbe.
BúzásFerencgrafikus
HollósiZoltánMezőföldTermészetfotóEgyesület
RubinszkiTiborfestőművész
VargaGabriellapapírfonó
BemutatkozottaMilitesCrucisSacrae
HagyományőrzőEgyesületvezetője
Aprogramokolvashatók:https/:www.szantodpuszta.hu

osztottvelünkazújságunkban!
Margitnakörömteli,jómunkát,jóegészségetkívánunk!Örülünk,hogyazegyüttmuködésfolytatódik!

SZÁNTÓD ANNO
Az áprilisi számunkban Jambricskáné Klári két fényképét mutattuk be, amin látható az 1963-64-es osztály gyermekei és a tanító néni.
Újságunkban ismét, két fényképet és Klári viszszaemlékezését mutatjuk be.
Az elsõn egy farsangi bál szereplõit látjuk. A
rendezvény, Szántódon az Indóházban volt, a
fénykép 1952-53 ban készült. A képen:
1.
2.

Molnár Erzsi (Ilka fodrász testvére)
Miklós Pista (Csak névrokona a „Pipás”
Miklós Pistának)
3. Balogh Erzsi
4. Balogh Rudi a pályamester gyermekei
5. Gubica Maris
6. Böröndi Klári
7. ???
Gubica Mariska nénit én is ismertem. A háza
elõtt mentem el, a buszmegállóhoz. Ha kint volt a
szépen gondozott kertjében, szívesen beszélgetett, mindig volt egy kedves szava. (Mné T Cs)
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A másik képen, egy színi elõadás szereplõit
látjuk, a fénykép 1950-55 körül készült.
Az esõ sorban:
1.
2.

???
Papp Jóska (Leánya Csilla Balatonföldváron, az önkormányzatnál dolgozik), Szántódpusztai volt.
3. Balogh Rudolfné nyugdíjas óvónõ
4. Miklós Pista bácsi, szegénynek a fia
beteg volt a szívével, fiatalon meghalt.
5. Gubica Maris
6. Varga Jancsi Szántódpusztai volt,
majd Földváron lakott
7. Varga Mariska Kocsis Ferenc felesége Szántódpusztai volt
Felsõ sorban:
1.
2.
3.
4.

Vári Lajos Vári Kati nagyapja, Szpusztai volt
Molnár Erzsi Szpusztai, Ilka testvére
Horváth Gyula vasutas, forgalmista
Varga Manci Sonkolyné Manesz Kõröshegy

5.
6.

Böröndi Klári a fénykép tulajdonosa
Bóka Lajos Kõröshegy meghalt 2018.áprilisában Nagy Béláné
Irén testvére
Köszönjük szépen Klárinak és lányának, hogy megosztották velünk emlékeiket!
Morvayné Török Csilla

A LÁNG GÉPGYÁR ÜDÜLÕJE SZÁNTÓDON
A Budapesti Láng Gépgyár egykorinagyvállalat,a
magyar ipar történetének kiemelkedõ jelentõségû
gyáravolt.EnnekahíresgyárnakSzántódon volt
üdülõje.HivatalosanTurbinaÜdülõ,deaköztudatbana„Láng”üdülõkéntismert.
Agyárrövidtörténete:
Láng László 1868-ban nyitotta meg gépjavító
mûhelyét a Váci körúton, a mai Bajcsy-Zsilinszky
úton. Kezdetben 8-10, majd 60 fõvel dolgoztak. A
mûhely rövidesen szûknek bizonyult, s 1873-ban
átköltözöttagyármaihelyére,aVáciútra.
Kezdetben a fõ profil a gõzgépgyártás lett, majd
vasöntödeépült,samagyarvasmûvekésbányák
részérekészülteknagyerõgépek.Az1890-esévek
elején az ország gõzgépszükségletét szinte teljes
egészébenaLángfedezte.Az1896-banmegnyitott
budapesti földalatti generátorainak meghajtó
gõzgépét a Láng-gyár készítette. A század elsõ
éveibenkezdtékelgyártaniakésõbbolyfontossá
és speciális termékké vált gõzturbinákat, majd az
1910-es évektõl a dízelmotorokat és kazánokat.
A gyárat 1948-ban államosították, majd a cég fõ
profilja az energetikai gépgyártás lett, s az országostermelésegyharmadátállítottákelõ.AhazaivillamoserõmûvekbentöbbnyireaLángáltalgyártott
turbinákdolgoztak.Acégjelentõsrészbenexportra dolgozott: gõzturbinák, atomenergetikai gépek,
kazánok, öntvények kerültek külföldre. A nyolcvanasévekbenahazaiberuházásokerõteljesenviszszaestek, s a Láng-gyár teljesítménye - részben a
szûkösmegrendelések,részbenazelavulttechno-

lógiákmiatt-drámaianvisszaesett,foglalkoztatottjainakszámacsökkent,pénzügyihelyzetemegrendült. 1987-ben a vállalat kényszerszanálás útján
próbálttalpraállni.
1990-benazAsea-Brown-Boveri(ABB)svéd-svájci
multinacionális cég bevonásával megalakult az
ABB-LángKft.,amelybenarészvények75százalékát az ABB szerezte meg. A dolgozói létszám
további drasztikus csökkentésével, az ABB-megrendelések egy részének az új leányvállalathoz
történõ átirányításával az ABB-Láng Kft. nyereségessévált.2000közepeóta-azABBésazfrancia
Alstom Power fúzióját követõen - a cég új neve
AlstomPowerHungáriaRt.
Forrás:internet
Aterületet,aPartivillasor,TihanyutcaésaBalaton
határolja. A Pari villasoron volt a kis családi ház,
LángGusztávcsaládjánakanyárilaka,államosítás
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után pedig gondnoki lakás lett. Az eredetit lebontották,helyéreújépületkerült.
Továbbsétálvaatelken-asarkon-fiánaképítetett
egy emeletes házat, ahol a barátokkal sportoltak,
ping-pongoztak.ÁllamosításutánaSZOTátvette
azegészüdülõt,ráépítettegyszintet.Aföldszinten
egyideigNeckermannutazásiirodamûködött.

Ebben a gépgyári üdülõben dolgozott  Máró
Lászlóné Magdi édesapja. Mivel sokszor meglátogattaõt,megszeretteaBalatont.AmikorPistabácsi
idõs,beteglett,akkorleköltözötthozzá,aszolgálatilakásbaSzántódra.
MagdiszüleiveleredetilegPestenlakott,XIII.kerületben,aKádárutca8-ban.Azalattuklévõlakásban
élttragikussorsúköltõnk,RadnótiMiklós.Aháborúalattegypincébenvoltak,õmintkicsigyermek
édesanyjakarján.Aköltõtonnanvittékelanémetek.Kisgyerekkéntfeleségéveltöbbszörtalálkozott
ebbenaházban,amelynekfalán,táblaõrziRadnóti
emlékét.
Édesapja, Budapesten a Láng Gépgyárban, mint
üvegesmesterdolgozott,amígtudott.Amikormegromlottazegészsége,agépgyárilletékese,felkérte,hogyanyugdíjbamenõgondnokhelyett,vállaljaelazüdülõgondnokságát.Pistabácsielköltözött
Budapestrõl,éselláttaagondnokimunkáját.
Államosításután,agépgyáridolgozókjöhettekcsa-
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ládostulnyaralni.
A sarkon lévõ emeletes épületen kívül voltak kis

faházak, és felvonulási épület, ami 1957-58-ban
épült.Afelvonulásiépületet,azakkoriLángKISZ-es
fiataljai építették, társadalmi munkában. Rajta egy
táblaállt,aLángGépgyárKISZ-esfiataljainakörökös használatba adja Kádár János, aki személyesen is ott volt az átadáson. A tábla sorsáról nem
tudunk.
Nagyvoltekkoratársadalmiélet.Amunkaután,a
fáradhatatlan fiatalok nagy mulatságokat rendeztek.Sokkedvestörténetfûzõdikazakkoriévekhez.
Alegszebbemlékeazvolt,amikoregyalkalommal
nagy mulatozást csaptak és végig keringõzték a
komplejárótÉdesapjával.
Anyaralókkalkülönbözõvidámdolgoktörténtek.
Megtörtént, hogy az egyik fiatal családjával, kis
gyermekéveljöttnyaralni.
Az apukának nem volt kedve gyereket dajkálni.
Ezértkiültapartra„horgászni”Kiderült,hogynem
isvolthorogaboton.
Afelvonulásiépületbenvoltkonyhaaholegyszerre
többen is fõzhettek volt egy nagy társalgó és a
faházakhozvizesblokk.Ígyaztánittfõztékahalászlétvoltiszogatásis,másnapjöttamacskajaj.A
konyhán Magdi ezerjófû teát kortyolgatott gyógyítás céljából. Jöttek, panaszkodtak a mulatozók,
gyógyírtkerestek,megkérdezték,jó-eezaõbajukra? Magdi helyeselt, megkóstolták, gyorsan megkönnyebbültekakeserûfõzettõl.
A balatoni nyarak csodálatosak voltak, akkor is
most is. Sok híres ember megfordult Szántódon
átutazóban,vagynyaralójaisvolt,mintRuttkaiÉvának.
Azottélõkésnyaralóksokszortalálkozhattakvele,
még nagy betegen is ott vásárolt  az egykor jobb
idõket megélt - utoljára Jégcsillagnak nevezett
ABC-ben.
A mûvésznõt gyakran látogatták színész társai, a
maisállóPartivillasorinyaralójában.
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AkkorafeliratANYÁNKHÁZAvolt.

Anyarakfénypontjaafürdés,anapfény,avízisportok,horgászás.Íme,néhánykedvesfényképa70esévekbõl,Magdijóvoltából.
Kérjük,akinekatémávalkapcsolatbanvanemléke,
fényképe,havankedvehozzá,küldjeelnekünk!
Köszönöm Magdinak, hogy megosztotta velünk
emlékeit! A korabeli fényképek közlését folytatjuk.
Kedves Szántódiak, Kedves
Nyaralótulajdonosok!
Ha valaki szívesen megosztaná velünk
Szántódi, élményeit, emlékeit, nagy örömmel
vennénk!

MorvaynéTörökCsilla
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A komp kisodródása és megfeneklése viharban
Forrás: a történetben szereplõ komp
parancsnoka és egy utasa. A történet
megértéséhez célszerû megismerni a
benne szereplõ hajó jellegzetességeit,
így elõtte érdemes elolvasni a kompokról szóló leírást a „Technika Kompok“ fejezetben, hogy teljesen
érthetõ legyen minden rész.
www.balatonihajok.hu
A történet egy kicsit régebben játszódik, de ez nem csorbít hitelességén. 1972 vagy 73 nyarán a Balatonföldvárról rendszeresen a hét
több napján koktélhajó indult este
9 órakor, melyen a Bergendy
együttes játszott. A koktélhajó a
Kossuth Lajos komp volt, de még a
rövidebb, átalakítás elõtti - eredeti
- formájában, két oldalán két utasfolyosóval és az autószállító rész
feletti híddal. Az együttes a hajó
egyik végén volt felszerelve, felettük esõvédõ ponyva volt kihúzva.
Nagyon nagy volt akkoriban az érdeklõdés a koktélhajó iránt és induláskor majdnem mindig tele
volt, azaz 300-400 ember is volt a
fedélzeten.
Tehát a hajó 9 órakor indult Balatonföldvárról, tele fitalokkal. Az
általános útvonal úgy nézett ki,
hogy elõször a komp Tihany-révtõl
kissé nyugatra lévõ szállodák elé
ment el, majd ott megfordulva az
északi part mellett Akali felé, majd
onnan vissza Balatonföldvárra. A
idõtartam kb. 3 óra volt.
Indulás után 10 óra körül elkezdett
erõsödni a szél, és néhány percen
belül hatalmas vihar érkezett. A
balatoni viharokra jellemzõ, hogy
hirtelen jönnek, rendkívül nagy
széllökésekkel, mindössze pár óra
idõtartamúak és hirterlen levonulnak. Itt is így történt, a hajó Tihany-rév közelében volt, amikor
hirtelen felerõsödött a szél. A kapitány már a vihar elsõ jelénél a Tihany-rév felé vette az irányt, hogy
vihar elõtt kiköthessen egy zárt kikötõben. Sajnos túl gyorsan jött a
vihar, nem sikerült. A hajó orra
már a Tihany-révi kikötõ molófejben volt, amikor olyan széllökést

kapott, hogy vissza kellett jönni a
kikötõbõl, mert különben a
molófejnél fordul keresztbe a hajó
és nekicsapódik a köveknek. Ekkor
már a szél olyan erõs volt, hogy a
hajó szinte irányíthatatlan lett. A
komp két motorja a széllel szemben tehetelen volt, még szélirányba
sem lehetett állítani a hajót. A
komp oldalsó felülete elég nagy,
ami nagy szélben nem elõnyös tulajdonság. A kormányozhatatlansághoz az is hozzájárult, hogy a vihar hatására erõs folyás indult meg
nyugati medencébõl a keleti medencébe, ami a hajót erõsen sodorta kelet felé. Nagyobb viharok esetén a Tihanyi szorosban a Balaton
két medencéje közötti vízfolyás
sokszor a Duna folyási sebességénél is nagyobb. A vízszintemelkedés ilyen esetben 10-15 cm is lehet
a szorosban.
A hajó tehát kormányozhatatlan
volt, utolsó kísérletként a kapitány
ledobatta a horgonyt, de az is hatástalan volt, csak a feneket szántották fel vele, a hajót nem fogta
meg. Nem volt mit tenni, hagyták a
hajót sodródni a vihar levonulásáig. A gond az volt, hogy nem a keleti medence közepe felé - a nyílt
vízre - sodródott a hajó, hanem a
Tihanyi félszigeten a révtõl keletre
lévõ nádas felé, ahol a hajó a kis
vízben fel is ült, nem sodródott tovább. A kapitány jól tudta, hogy
nagy baj nincs, mivel egyrészt a hajó alja lapos, a Voith-Schneider
propellerek nem sérülhetnek meg,
mert nem lógnak a hajófenék alá,

valamint a vihar után visszafele induló folyás 10-15 cm-t emel majd a
hajón, ami már elég a fenékbuckáról való lejövetelhez. A hajót akkor
már a horgony is fogta, tehát stabilan állt.
A megfeneklés és a kis víz következményeként a hûtõvízrendszer
és a jégszekrény megtelt homokkal, így a motorokat és a segédgépet is le kellett állítani. Szerencsére idõben észrevették a homokosodást, így a motorokba nem jutott
homok. A hûtõvízrendszer csöveit
viszont szét kellett szerelni és megtisztítani a homoktól. Ezzel a gépészek a vihar levonulásáig végeztek
is. A segédgép leállítása után át
kellett állni vészvilágításra.
A vihar hajnali 2-3 óra magasságban elvonult. Közben érkezett segítség is, a rendõrség egy Varsó típusú hajója jött menteni, de - a kapitány utasítása ellenére - szakszerûtlenül, nem a ledobott horgonylánc itrányába kezdték el húzni a
hajót, ami persze nem mozdult, így
a kapitány nem tartott igényt a további mentõakcióra. A vihar után
elindult a folyás visszafele és növekvõ vízszint emelt a hajón, ekkor
a horgonyt is elkezdték felhúzni,
ami lehúzta a felült hajót a buckáról. A motorokat is beindították, a
hajó utána már saját gépeivel tudott közlekedni és 4 óra körül viszszaértek a balatonföldvári kikötõbe.
Az utasokat illetõen a szél felerõsödését követõen mindenki az
uatsfolyókra ment, a személyzeti
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kabinokba is engedtek le embereket, és a leszakadt zenekari ponyva
alatt is jópáran voltak. A nyitott fedélzeten a szél miatt nem lehetett
tartózkodni. A Bergendi zenekar
felszerelése az esõ és a hullámzás
hatására elázott, de ez szerencsére
nem törte meg a banda kedvét, a
folyosókon szórakoztatták akusztikus hangszerekkel a közönséget. A
hajón pánikhangulat egyáltalán
nem volt, a többség jól szórakozott,
élvezte a helyzetet. A kormányállásban is elázott néhány dolog, mivel az ablakok bepárásodtak, kilátni csak úgy lehetett, ha le voltak
húzva az ablakok, amin a szél be-

fújta az esõt,.Végeredményben
tényleges veszélyhelyzet szerencsére nem alakult ki, mindenki mindvégig biztonságban volt, csak a
koktélhajózás egy kicsit tovább tartott. Az utazás meglehetõsen kalandos volt.
A forgalmi szolgálat tudott a viharról az elõrejelzés alapján, de ezt
nem jelezték a kapitánynak. Viharos idõ esetén el sem idul a hajó,
vagy nem megy messze a kikötõbejárattól. Baleset, személyi sérülés,
jelentõsebb anyagi kár - zenekar
felszerelését leszámítva - nem történt, így a dolog a forgalmi személyzet kapitány általi dorgálása
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kivételével nem került magasabb
szintre. Valószínû, hogy az eladott
jegyek visszafizetése miatt nem jelezték a vihart. Hibáztak, mivel
történhetett volna baleset is, ha pl.
nem iszapos fenekû helyen feneklik meg a hajó.
A vihar hatására egyébként aznap
volt még egy kisebb baleset, ugyanis a vihar elõtt Tihanyból induló
menetrendi komp (Kisfaludy Sándor) is szintén kifogta útközben az
erõs szelet és már nem tudott bemenni Szántód-révbe, az is kisodródott, és a déli parton kis a vízben
felült.

Megkezdődött a nyári szünet!
VIGYÁZZUNK RÁJUK
Megkezdődött a nyári szünet. Egyre több gyerek van az utcán, tereken. Vigyázzunk rájuk! Kedves autós társak, főként a kisebb utcákban -játszanak, átmennek egymáshoz a gyerekek- hajtsatok óvatosan, figyeljétek a labdát szorongató, az út szélén álló gyerekeket. Lassítsatok, egy elguruló labda után jöhet egy gyerek!
VEGYÜK KOMOLYAN A KRESZTÁBLÁKAT!
Fürödjetek minél többet a Balatonban. Azonban tartsátok tiszteletben a tóra vonatkozó
szabályokat! Kisebb gyerekek csak felnőtt kíséretében mehetnek a vízbe. Vegyétek komolyan a viharjelzést!
Ajánlom szeretettel Diane Loomans amerikai írónő gondolatait
a gyereknevelésről:
ü Ha előröl, kezdeném a gyereknevelést, fenyegetés
helyett festegetésre használnám a kezemet.
ü Példálózás helyett példát mutatnék.
ü Nem siettetném a gyereket, hanem hozzá sietnék.
ü Nem a nagyokost játszanám, hanem okosan játszanék.
ü Komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot.
ü Kirándulnék, sárkányt eregetnék.
ü Réten kószálnék, bámulnám a csillagokat.
ü A civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék.
ü Nem erőszakoskodnék a gyerekkel, hanem a lelkét erősíteném.
ü Előbb az önbizalmát építeném, azután a házamat.
ü Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetéről, és többet a szeretet hatalmáról.
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Több tízezer éves története ellenére alig találunk mondát a Balatonról. Ezúttal mégis talán a három legérdekesebbet szedtük össze, amely megmagyarázza honnan ered a tihanyi visszhang, miért
pont kecskekörömre emlékeztet mindenkit a Tihanyi-félszigeten található egykor óriás méretû
kagylócsücsök, és kiderül, ki volt az a Balaton.
Érdekes, hogy bár sok ezer évvel ezelõtt
keletkezett, alig találunk mondát a Balatonról. A néprajztudósok szerint ez azért van, mert az egykor ott élõ népek
nem tekintettek a „magyar tengerre“ különösebb csodaként, számukra mindössze a mindennapok praktikus megoldásait hozta. Ezért a Balatont a halászok és a mosóaszszonyok használták, és akik a partjait benépesítették, nem
szenteltek neki különösebb figyelmet.

Kecskeköröm legendája
A Balaton keletkezésérõl persze vannak mondák, még
1859-bõl, késõbb pedig Jankó János és Relkovi Davorka
néprajztudósok foglalkoztak kiemelten a témával.
Az egyik monda arról beszél, hogy egy kecskepásztor - széjjelszaladt nyája után sietve - megbotlott egy kõben. Haragjában a követ felkapta, a kecskék után hajította, és a felkapott kõ helyérõl felszökkent egy forrás, ahonnan a Balaton
ered.
A kecskeköröm legendája nemcsak hazánkban, de külföldön is ismertté vált. A kecskekörmök - e számos változatban
elterjedt monda szerint - egy, a gõgjéért megbüntetett királylány Balatonba veszett aranyszõrû kecskenyájának maradványai. A kecskeköröm híressé válásában nagy szerepe
lehetett Garay János regéjének, az aranyszõrû kecskéket
õrzõ királyleányról és a Tókirály érte epedõ fiáról. A monda szerint a királyfi belehalt elutasított szerelmi bánatába,
ezért a Tókirály megátkozta a lányt kecskenyájával együtt.
A Tihanyi hegyek kigyulladtak, a Balaton vize hatalmas
hullámokat csapott, a kecskéket elnyelte a víz, a lányt egy
szikla zárta magába.
A kevésbé romantikus lelkületûek persze továbbra is hihetik, hogy a balatoni kecskeköröm valójában a kiédesedõ
vízû pannóniai beltóban mintegy 5 millió éve élt Congeria
ungula caprae nevû kagyló lekoptatott maradványainak népies elnevezése.

A balatoni hegyek óriások mûvei
Vannak történetek, amelyek azt állítják, hogy volt egy falu
egy templommal, amely a tó fenekére süllyedt, de azóta is
meg-megszólal idõnként kísérteties módon a harang. Aztán
a keresztény vallás is bekapcsolódott a mondagyártásba:
egyes követõi vallják, hogy az emberi nemnek Krisztustól
való megváltásakor tört fel a Balaton vize. Ami érdekes,
hogy a helyi lakosok semmit nem tudnak e történetekrõl,
míg külföldön számtalan balatoni mondával találkozhatunk.
Közöttük van az is, amely állítja, hogy találhattunk itt a régi idõkben tündérvárat, vízitündéreket, sõt, Herman Ottó
szerint élt errefelé egy emberáldozatot is megkövetelõ balatoni tündér. A kevés számú népi monda ehelyett inkább
beszél sárkányokról, óriásokról, illetve megemlíti történelmünk nagyjait, például Lehel vezért, aki a lányát hozta öszsze itt egy pásztorfiúval, sõt, nemes tettei mentén Balatonlelle is róla kapta a nevét.
A Balaton keletkezésének legelterjedtebb legendája szerint a történelem elõtti idõkben óriások lakták a tájat.

Badacsony tágas fennsíkján élte mindennapjait Balaton, az
utolsó óriás, lányával, Haláppal. Mindketten jó viszonyban
voltak a hegy lábán élõ emberekkel, olyannyira, hogy
Halápnak játszótársa is akadt közöttük. A fiatal emberleány azonban gyorsan felcseperedett, és elhagyta óriás játszópajtását. Halápot hamar elemésztette a bánat. Miközben Balaton leánya síremlékét építette, egy nagy kõre lelt.
Emlékezett rá, hogy valaha réges-régen ez a kõ a sellõk oltára volt. Amint azonban azt megemelte, elveszítette
egyensúlyát, és a súlyos teher maga alá temette. Az elmozdított kõ alól víz tört fel, és csak folyt megállíthatatlanul. A
nagy vizet azóta is Balatonnak hívják.

A tihanyi visszhang
Tihany egyik legismertebb jelensége, a visszhang a XVIII.
század közepe óta létezik, ekkor építették ugyanis ide az
apátságot. A tihanyi visszhang lényege, hogy a Visszhangdombról elkiáltott szavak a több mint 300 méterre lévõ
apátság északi oldaláról visszaverõdnek, miközben mintegy két másodperc alatt teszik meg az oda-vissza, közel
700 méteres távot. A visszhang legjobb esetben akár hétszer is visszaverõdött.
Ezért a domboldalra állítottak egy kis oszlopot, hogy innen
kiáltsanak az emberek a templom felé. Echókõnek nevezték el az oszlopot, mert a helyiek Echónak hívták a visszhangot. Ezt a kifejezést használta Csokonai Vitéz Mihály is
A Tihanyi echóhoz címû versében, amelyet a költõ Balatonfüreden írt 1798-ban. Vörösmarty Mihály is írt róla verset,
de legismertebb mind között Garay János visszhangról írt
regéje, amelyet a kecskeköröm-árusok kívülrõl fújtak.
A visszhangról szóló legenda itt is összekapcsolódik a kecskeköröm történetével, hiszen a korábban említett királylány nemcsak szép volt, de néma is, szótlan legeltette aranyszõrû kecskenyáját a Tihany környéki dombokon. A Balatonból kiemelkedõ õsz hullámkirály egyszer megpillantotta
a lányt, és kért egy korsó kecsketejet beteg fiának, de cserébe megígérte, hogy feloldja a lányt a némaság alól. A
királyfi erõre kapott a kecsketejtõl, a lány pedig csengõ
hangon megszólalt. Az ifjú amint megpillantotta a lányt,
beleszeretett, de a királylány gõgösségbõl továbbra sem
akart szóba állni senkivel, elutasította még a hullámkirály
fiát is, aki belehalt bánatába. Ezért a király megátkozta a
kegyetlen leányt és egy sziklába zárta. Fogott rajta a király
átka: ahogy korábban senkivel nem állt szóba, úgy a sziklába zárva készségesen felelget minden arra járónak, aki
megszólítja. Így lett belõle a tihanyi visszhang, legalábbis
Garay János költeménye szerint.
A század elején aztán észrevették, hogy a visszhang ereje
egyre csökkent. Többnyire az újonnan épült villákat hibáztatták, de azóta bebizonyosodott, hogy inkább az idõközben a domb és a templom közé ültetett fák megerdõsödött
lombja lehet a bûnös visszhangrontó, s legalább ennyire az
utóbbi években megnövekedett, zajjal járó idegenforgalom.

Forrás Internet

Szántódi Hírlevél

18. oldal

2018. június

Munkálatok a szõlõs kertemben III. rész
Nagyban folyik a munka a szõlõben a gazda idõ hiányban szenved azt sem
tudja minek álljon neki hisz most minden fontos munka szinte egyszerre jött.
Azért mondom ezt, mert ebben a cipõben járunk kb. 2- 3 héttel elõbbre vagyunk.
A legfontosabb a permetezés én most fogom kezdeni a negyediket. Amikor
ezt írom itt vannak az esõzések a meleg a pára ez a szõlõnek a leges legrosszabb. Eddig elég voltak a kontaktszerek illetve a 3. permetezésnél már
tettem felszívódót is. Rovar ill. atka elleni szereket a harmadiknál lett bele
téve sikeresen. Már elkezdtük a lomb vissza vágását, de csak óvatosan vigyázva, hogy a fürtök ne nagyon legyenek kitéve a nagy melegnek.
A lomb tetejét is nem nagyon vágom vissza hisz fontos a fürt fejlõdésének.
Akkor ott van a törzstisztítás, ami nekem már másodszor kell. Szóval ez az
idõ ami most van június 11. nagyon érdemes odafigyelni minden nap nézni
a leveleket ill. fürtöket a fertõzés végett és a permetezési fordulatokat 8-10
napra csökkenteni.

Mindenkinek jó munkát kívánok.

A felszívódó szerek mellet a kontaktszerek ki ne maradjanak, hisz azok
azonnal tudnak hatni.

Baráti üdvözlettel Topos József

A II. VILÁGHÁBORÚ 1939-1945
Georgij Konsztantyinovics Zsukov hadseregtábornok
(1896-1974)

Napóleon katonáit azzal bíztatta, hogy minden
katona a tarsolyában hordja a marsallbotot. Ez
nem csak a francia katonaságra volt igaz. Jól
példázza ezt Zsukov pályafutása az orosz –
szovjet katonaságnál. Már az első világháborúban kitűnt vitézségével. Kétszer kitüntették a

Szent György Kereszttel, altisztté léptették elő.
1918-tól a Vörös Hadsereg katonája, a lovasságnál századparancsnok. 1919 – ben belépett
a kommunista pártba. 1925 – ben elvégezte a
katonai akadémiát. Dandárhadosztály, majd
hadtestparancsnok.
A sztálini katonai tisztogatást megúszta.
1939. –ben hadseregcsoport parancsnokaként
visszaverte a Mongóliába betörő Japánokat
(Halhin Gol) Ezzel nagyot nőtt Sztálin előtt a
becsülete. 1940-ben a kijevi katonai körzet
parancsnoka, hadseregtábornokként. 1942
augusztusától Sztálinnak a Vörös Hadsereg
főparancsnokának a helyettese. 1943 januárjában a Szovjetunió marsallja lett. 1944-45 – ben
az első Belorusz Front főparancsnoka. Az ő
egységei foglalták el Berlint. 1945. május 9.-én
Berlin - Karlshorstban előtte írták alá a németek
feltétel nélküli megadásáról szóló okmányt.
Háromszor nyerte el a Szovjetunió Hőse kitüntető címet. Sztálin halála utáni hatalmi harcokban, Hruscsovot támogatta.
1957-ben reformprogramot akart a hadseregben végrehajtani: csökkenteni akarta a párt
befolyását. Érthető, hogy ez sem Hruscsovnak,
sem az SZKP vezetésének sem tetszett. Az
viszont megdöbbentő, hogy egyetlen tábornok
társa sem állt mellé. 1957 októberben minden
állami és párttisztsége alól felmentették.
A katonák magatartását akkor tudjuk megérteni, ha személyét nem a korabeli szovjet sajtó
alapján értékeljük.
Douglas Orgill britt hadtörténész így jellemzi a
nagy marsallt: „Zsukov bajtársai és beosztottjai
számára inkább démon volt, mintsem élő
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ember. Könyörtelen volt, egészen az embertelenségig. Megérkezése a veszélyeztetett pontra a fronton, azt jelentette, hogy nyomában ott
lihegtek a GPU kivégzőosztagai, akik ezrével
lőtték halálba az engedetleneket, a kishitűeket,
az életüket féltőket. Tábornokokat, akik nem
értettek vele valamiben egyet, azonnal leváltotta és elzavarta. Zsukov nem spórolt katonái
életével, mint az a nyugati hadseregek
parancsnokait jellemezte. Tudta, az ellensúly a
Wehrmacht- tal szemben a vér, és addig öntötte a vért a mérleg serpenyőjébe, amíg az az ő
oldalára nem billent.”
Tyimosenko marsall szerint Zsukovot a mérhetetlen hatalomvágy jellemzi. Golikov marsall
szerint az önuralom hiányzott belőle.
Ha indulatba jött, gyakran megütötte tisztjeit,
sőt még az alárendelt tábornokokat is. A katonák verése nem csak a cári hadseregben
dívott, azt átvette a Vörös Hadsereg is. Földi
Pál tanúja volt 1973-ban, Kecskeméten annak,
hogy egy KGB ezredes pisztoly aggyal véresre
vert egy hadnagyot. Az egyszerű katonáknak
egyetlen jelzőjük volt Zsukovra: Mjasznik, azaz
a mészáros.
A mértéktelen alkoholfogyasztás, és a mértéktelen szexuális kicsapongások napirenden voltak. Ahova ment, követte a tábori kupleráj.
Természetesen, egészségügyi állomásnak
álcázták. Működtetője- parancsnoka Krjukov
altábornagy, a Szovjetunió Hőse kitüntetést is
megkapta érdemei elismeréséül. Emellett négy
lány édesapja volt, nős ember.
Sztálin jól ismerte céljait, nagyravágyását, ezért
a háború után, 1946-ban talonba tette őt. Az
ogyesszai katonai körzet parancsnoka lett.
talán féltékeny is volt rá, még az is felmerült,
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hogy kivégezteti.
1945 tavaszán az első Belorusz front parancsnokaként Berlin elfoglalása volt a feladata. A
német fővárost bekerítették a városlakók fáztak
és éheztek, nem volt áram és víz. A szovjet
fölény mind élőerőben, mind technikában nyomasztó volt. A helyzet olyan volt, hogy harc nélkül is a szovjeteké lett volna Berlin, a romváros.
A megrohamozás mérlege: mind az oroszok,
mind a németek 100-100 ezer katonát veszítettek. Az egyes és kettes gárda harckocsi-hadsereg elpusztult a városi harcokban. A németeknek nem volt harckocsijuk, így veszteségük
sem. Ez a csata igazolja Orgill brit hadtörténész
véleményét.
A Zsukov kultusz Brezsnyev főtitkársága alatt
alakult (alakították) ki. Jelei: köztéri szobor,
utcák és terek kapták meg a nevét.
Szilágyi László
Irodalom: Magyar Nagylexikon
Földi Pál: Az igazi Zsukov

Szántódi Hírlevél
Szántód Község Önkormányzatának lapja
Megjelenik:páros hónap utolsó hetében
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,
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
Alapbanközzétettírásoknemmindenesetbena
Szerkesztõségálláspontjáttükrözik.
Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza!
A szerkesztõség a beküldött írásmûvek tartalmi, stiláris hibáiért felelõsséget nem vállal.
Alapkereskedelmiforgalombanemkerül.

SZÁNTÓD SOMOGY ÉSZAKI KAPUJA
SZÁNTÓDPUSZTA

PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM KÖZÖSSÉGI HÁZ

Nyitva tartás

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

Nyitva tartás: április 16 - október 15-ig
04.16-tól 04.30-ig:8.30- 15.00-ig ( szombat,vasárnap zárva )
05.01- tõl 05. 31-ig:

8.30- 17.00-ig (szünnap nélkül )

06.01- tõl 08. 20-ig:

8.30- 18.00-ig ( szünnap nélkül )

08.21- tõl 09.30-ig:

8.30- 17.00-ig ( szünnap nélkül )

10.01-tõl 10. 15-ig: 8.30- 17.00-ig ( szombat, vasárnap zárva )
A téli idõszakban csoportokat
elõzetes bejelentkezés alapján tudjuk fogadni.
Tel./Fax: +36 (84) 348-947, +36 (84) 348-946
06-30/447-82-16, 0630/ 447-8245
E-mail:szantodpuszta@gmail.com
https://www.szantodpuszta.hu

Fotó: Internet.

14.50 - 15.50 Somogy megyei Kormányhivatal,
Siófoki Járási Hivatal ügyfélfogadása
- ügysegéd: Németh Adrienn
15.00 - 18.00 Könyvtár, internet hozzáféréssel
17.30 - 19.00 Szántódi Magyar Nótakör kéthetente
Kedd:
14.00 - 16.00 Nyugdíjas Klub
- havonta az utolsó keddi napon
- a nyári hónapokban 16.00 órától
Szerda:
13.30 - 15.30 Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
- családgondozó: Csizmadia Viktória
Tel.: 06 20 386 01 73 (kizárólag munkaidõben)
E-mail: szgysz@bfterseg.hu
9.00 - 10.00 Rendõrségi fogadóóra
- havonta a második szerdai napon
Rendõrségi körzeti megbízott:
Molnár Balázs r.ftörm. Tel.: 06 70/ 415 97 28
Csütörtök: 15.00 - 18.00
Könyvtár, internet hozzáféréssel
17.00 - 19.00 Istentisztelet: Kr. Sz. Egyház
Péntek:
9.00 – 10.40
ZENEBÖLCSI - 40 perces
játékos és zenés foglalkozások
pár hónapos kortól 3 éves korig.
- földszint kisterem A foglalkozás díja: 900 Ft/alk.
Tartja: Koncsag Adrienn zenetanár, óvónõ,
zeneterapeuta Tel: 30/501-8623
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
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