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SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
2018. augusztus - szeptember hónapban hozott határozatairól szóló tájékoztatás

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2018. augusztus 15-i rendkívüli ülésén hozott döntései:
-

-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a belügyminiszter által a települési önkormányzatok szociális célú tüzelõanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítõ támogatásra meghirdetett
pályázati felhívása alapján, pályázatot nyújtott be 40 m3 keménylombos tûzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásra.
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Frisomat csarnok lábazatának elkészítésére vonatkozóan beérkezett ajánlatok közül a legjobb ajánlatot tevõ Balaton Ferien Center Kft. (8617 Kõröshegy, Szántódi út 013.) bruttó: 616.756,-Ft ajánlatát fogadta el.

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2018. szeptember 27-i ülésén hozott döntései:

-

-

-

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a polgármester két ülés közti beszámolóját elfogadta.
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetû
felsõoktatási hallgatók, illetõleg felsõoktatási tanulmányokat kezdõ fiatalok támogatására létrehozott
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához.
A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és a pályázati kiírásokat a tervezettel megegyezõen jóváhagyta.
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nem kívánt pályázatot benyújtani az I. világháborús emlékmû állításának támogatásához.
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete továbbtárgyalásra alkalmasnak tartotta a Postával kötendõ szerzõdést.
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az I. világháborús emlékmû talapzatának építésére vonatkozóan beérkezett ajánlatok közül a legkedvezõbb ajánlatot tevõ Térkõ és kert Kft. (8623 Balatonföldvár, Hegyalja u. 13.) bruttó: 587.184,-Ft ajánlatát fogadja el.
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 14350710-2-4-4 kódszámú vadászterület földtulajdonosi gyûlésén a Szántód 022, Szántód 032, Szántód 043, Szántód 044, Szántód 045, Szántód 049, Szántód 064, Szántód 077 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában a vadászati jog gyakorlása, hasznosítása körében Szántód Község Önkormányzat képviseletét ellássa és a SEFAG Zrt. szakmai célkitûzését támogató jognyilatkozatot tegyen.
Dr. Nagy Ildikó
hatósági osztályvezetõ
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TÁJÉKOZTATÓ A KUTAK FENNMARADÁSÁRÓL
A vízgazdálkodásról szóló 2016. évi XLI. törvény (továbbiakban:Vgtv.) értelmében vízkivételt biztosító ásott illetve fúrt kút létesítéséhez engedély szükséges.
A létesítési engedély nélküli kutak utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkezõ jegyzõ, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkezõ fõvárosi, és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóság) között.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 24. § (1) bekezdés a) pontja alapján a jegyzõ engedélye szükséges az olyan
kút fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely „a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérõl szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt
álló, illetve elõzetesen lehatárolt belsõ, külsõ és hidrogeológiai védõidom, védõterület, valamint
karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag
talajvízkészlet vagy parti szûrésû vízkészlet felhasználásával üzemel,”.
A Vgtv. módosítása értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítõ,
aki 2018. január 1-jét megelõzõen engedély nélkül vagy engedélytõl eltérõen létesített vízkivételt
biztosító ásott illetve fúrt kutat, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december
31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.
Értesüléseink szerint a Vgtv. szerinti határidõ
módosulni fog, ezért kérjük a lakosság türelmét,
és kérjük, hogy várjanak a fennmaradási engedély iránti kérelmek benyújtásával.
Az eljárással és a kérelem benyújtásával kapcsolatban a Balatonföldvári Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzõje 2018. november utolsó hetében
részletes tájékoztatást fog megjelentetni a Közös
Hivatalhoz tartozó települések – Balatonföldvár,
Bálványos, Kereki, Pusztaszemes, Szántód, Szólád ,
Teleki – honlapján.
Balatonföldvár, 2018. október 15.
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

Szántódi Hírlevél

4. oldal

2018. október

HÍREK A FEJLESZTÉSEKRÕL, FELÚJÍTÁSOKRÓL

Tároló csarnok épül a község telephelyén.

Megkezdõdött az õszi virágosítás.

Megkezdõdött az I. világháborús emlékmû kivitelezése.

Az Erdészet téren elektromos autó
töltõhely létesült.

Megkezdõdött az õszi virágosítás.

Megkezdõdött az ALDI melletti önkormányzati terület feltöltése
az ingyenesen biztosított és szállított töltésfölddel.

Parkosítás az Erdészet téren.
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A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI
Falunap
Az idei falunapunkat szeptember 1-én tartottuk,
amely évek óta faluházunk udvarán kerül megrendezésre.
Már reggel nyolc órától érkeztek a fõzõcsapatok.
Szám szerint tíz csapat forgatta serényen a fakanalat.
Csapatok - étkek:
Irk család - Körmös csülkös bab
Látrányi család – Csirkepöri gazdagon
Marika és csipet-csapata - Magyaros csülkös pacal
Dr.Megyesi Andrea és makói csapata - Makói marhalábszár pörkölt
Polgárõrség - Tárkonyos csirkeragu grízgaluskával
Rózsika és csipet-csapata - Babgulyás
Simon Tibi és baráti köre – Pincepörkölt
SM. Szabó és társa Kft. - Lecsókodók
Tóth család – Füstölt húsos fejtett bableves
Törczi Team – Szigligeti „Öreghegyi legényfogó” pincepörkölt

Az egyik fõdíj felajánlói

A sátor árnyékában tíz óra után kezdõdtek a szórakoztató programok. Délelõtt folyamán a gyerekeké
volt a fõszerep. Napközben légvár, kis körhinta, trambulin, kürtös kalács, vattacukor várta az érdeklõdõket.
A színpadon elõször a siófoki Happiness Tse táncosainak fergeteges bemutatóját, majd a Réparetek
Mogyoró duó gyermekmûsorát élvezhették a nézõtéren ülõk.
10.00-12.00 óra közötti idõszakban a Balatonföldvári
Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda munkatársának
különbözõ egészségügyi méréseit lehetett igénybe
venni. Ugyancsak tíz órától arcfestésre és csillámtetoválásért lehetett sorban állni. Nagy sikere volt mindkét lehetõségnek!
Az elõzõ évekhez hasonlóan Gyócsi László író,
Simonné Pohner Mária költõ és Maurer Teodóra
helyi alkotónk legújabb kötetei között válogathattak
az idelátogatók.

Gyerekmûsor
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Megnyitó a falunapon
Délre elkészültek a csapatok az ételekkel, és kezdetét
vehette a közös ebéd.
Ebéd után polgármesterünk, Vizvári Attila mondott
köszöntõt. Ezután került sor Kissné Bolha Andrea fõtanácsos, településünk leköszönõ referensének
a”Szántódért Elismerõ Emlékplakett” kitüntetésének
ünnepélyes átadására.

Mivel a fõzõverseny eredményhirdetése után megérkezett a vihar, így operett mûsorukat a sátor színpadán adták elõ nagy sikerrel.

Majd Petõfi Sándor : Magyar vagyok c. gyönyörû versét hallgathattuk Borka Zsombor méltó elõadásában.
A közönség a helyi és környékbeli mûvészeti csoportok produkcióit is megcsodálhatta, színpadra lépett a
Szántódi Magyarnóta-kör, a kõröshegyi Borkút Néptánc Egyesület, Balatonfölvár Város Fúvószenekara.
Délután folyamán vendégünk volt Polgár Péter humorista, és ha az idõjárás nem szólt volna közbe, akkor a
kompkirándulásunkat a Tihanyi-Tóth házaspár Nosztalgiashow mûsora színesíthette volna.

A fõzõverseny gyõztesei
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A Hagyományos fõzõverseny legjobbjai az idén:
1.helyezett: Tóth család
2. helyezett: Marika és csipet csapata
3. helyezett: Simon Tibi és baráti köre
Az idén, Matus József szántódi lakos és vállalkozó felajánlott négy malacot falunapunkra. Már 11 órától az
udvar területén a nagy melegben sütötte Nemecz József helyi lakos, hogy estére a tombolasorsolás idején
szét tudjuk osztani a sorban állók között.
Köszönjük a lehetõséget és a munkát!
Ebben az évben is rengeteg tombola felajánlás érkezett!
Az önkormányzatunk nevében ezúton szeretnénk
megköszönni valamennyi ajándékot!
Délutánra az összes tombolajegy elfogyott.
Két fõdíj;

ZSIGA JÁNOS:
Két személy részére egy hosszú hétvége a
Horváthországi Turajn üdülõfaluban
TÓTH KÁSA AUTÓ Kft.:
Egy gyönyörû bõr üléses rózsaszín KENZEL nõi
kerékpár

Szántódi Hírlevél

tonföldvár, Laguna Panzió, Horváth Zsolt Somos
konyha, KAR-KER Kft., Kissné Bolha Andrea, Kósa
Árpádné Bföldvár Papírbolt, Kurdiné Èberhardt Edit,
Kurdi László, Látrányi család, Mucza Milán és családja, Német Zoltán és családja, Purina Takarmánybolt,
Roteberg Kft., Rudolf György, Sándor HúsKft., KOBO Kft., Puruczki András, Szõke Józsefné, Vizvári
Attila, Topos József, WGS Stamping Kft., Gyúró Erzsébet, Dr.Csongrádi Emõke, Vajtai László, Varga
Zoltán Beach Party Étterasz, Klem Judit Szt. Kristóf
Étterem, Kovács Attila Oázis Ajándék, HO-VA Kft.,
Köselingné dr. Kovács Zita, Nagy Attila, BALATONÚT Kft., Meridion Kft., Szindbád Hotel, Balogh Dóra, Dencs Tüzép, Tasi Pálné és Bokor László, Szántódi Gyógyszertár, Balláné Stock Erzsébet, Somogyerdõ
Kft., SEFAG Zrt., Szappanos János, Kárpáti József és
családja, Topos Pincészet.
Az éjfélig tartó mulatsághoz a FreakEnd zenekar biztosította a talpalávalót.
Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki
részt vett az elõkészületekben és a rendezvényünk lebonyolításában;
önkormányzati kollégáknak, a konyhában szorgoskodóknak, akik segítettek a dekorációban, a fõzõcsapatoknak, részt vállaltak az ebédjegy, ebéd- és vacsoraosztásban és tombolasorsolásban (no és az eladásában).
Magyar Népmese Napja
2005. óta ünnepeljük szeptember 30-án, Benedek
Elek születésnapján a magyar népmeséket. A cél az,
hogy a népmesék fennmaradjanak és a mesékben élõ
bölcsesség továbbhagyományozódhasson az új generációkra.
Ezért invitáltuk szeptember 29-én szombat délelõttre
a kicsiket és szüleiket faluházunkba egy közös meseolvasásra és kézmûves foglalkozásra.
Látrányiné Kiss Gabika segítségével királylányos perselyeket lehetett készíteni, illetve kartonból koronát
díszíteni és viselni.
Majd ugyancsak Gabika néni elõadásában csendben
hallgattuk a szóló szülõ, mosolygó alma, csengõ
barack címû magyar népmesét.

Fotó:Németh Zoltán
További felajánlók;
MAXXON Kft., Tüskés Tibor Könyvtár, Gyócsi
László, Maurer Teodóra, Simonné Pohner Mária,
Balla Kertészet, Pohner Jánosné, Béday Ferencné
Calendula Gyógyszertár, Bóka Csaba horgászbolt,
Defloc Kft., DM, SPAR, ALDI, Rózsa Zoltánné,
Gáspár Imre fagyizó, Sissi Szépségszalon, Antal
Gáborné, Lukács László, Takács Oszkárné, Nemecz
Nóra, Gazdabolt Kõröshegy, Hideg Gézáné, Hollósi
Dezsõ és családja, Holovits Huba polgármester Bala-

Idõsek köszöntése
„Az élet gazdagabb lesz,
ünnepibb és emberibb
ha megtöltöd a hétköznap néhány percét
a rendkívülivel, az emberivel,
a jóindulatúval és udvariassal
tehát az ünneppel.”
(Márai Sándor)
Október 12-én Faluházunkba invitáltuk községünk 60
év feletti lakosait Idõsek napi ünnepünkre.
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A rendezvényt Vizvári Attila Szántód polgármestere
nyitotta meg, aki köszöntötte az idõseket. Beszédében
elmondta, hogy a délelõtt folyamán otthonukban köszöntötte a 93 éves Pusztai Lajosné Rózsika nénit, és
a 92 éves Dr. Juhász Lászlót, Laci bácsit. Örömünkre
szolgált, hogy a teremben megjelentek között üdvözölhettük, és virággal ajándékkal köszönthettük, az
ugyancsak 93 éves Szegedi Sándorné, Margit nénit.
A program a szántódi gyerekek bájos verseivel kezdõdött, amit Látrányiné Kiss Gabriella válogatott. A
nagymamáknak, dédiknek nagy örömöt okoztak a
kedves gyermekversek az unokák elõadásában.

faluházunkban.
Következõ fellépõ a Szántódi Magyarnóta-kör volt.
Hangulatos nótákkal szórakoztatták az egybegyülteket.
A slágerek, operettek világába kalauzolta vendégeinket Csuti Csaba elõadómûvész.
Közben felszolgálták a vacsorát, így zeneszó
mellet falatozhattak az ünnepeltek.

Kis versmondóink:
Szabó-Koncsag Anna
László Csenge
Szabó-Koncsag Julianna
Horváth Hanna
Német Mara
Szekeres Liliána
Ricza András
Ricza Anna
Nagy Karolina
A gyerekmûsorok sorát egy bátor apuka illetve két
anyuka (sajnos az egyik apa-lánya pár lebetegedett) és
csemetéjének táncával folytattuk.
Az idõsek körében nagy derültség fogadta a csöppnyi
táncos lábakat, ahogy a „Csókkirály” címû slágerrel
próbáltak lépést tartani.

Egy kis süteményezés és beszélgetés után búcsút intettek egymásnak.
Köszönjük a Topos Pincészet felajánlását, a szorgos
kezek munkáját, akik segítettek a vendégek kiszolgálásában. Külön köszönet a lelkes gyerekeknek, akik
sürögtek-forogtak az ünnepeltek körül.
Az idõsebb korosztály számára ezúton is kívánunk békés napokat, jó egészséget szeretteik körében!

Kis táncosok és szülei:
Mucza Milán és Muczáné Rózsa Hajnalka
Ricza Anna és Ricza Tamás
Oláh Dominik és Vári Dominika

Véradás
Szántódon minden évben kétszer kerül sor véradásra.
A tavasz folyamán már volt egy, a másodikra augusztus 27-én került sor.
Pohner Jánosné a Szántódi Vörökereszt titkára, mint
jó házigazda minden évben finom falatokkal (az önkormányzat támogatásával) várja a község véradóit.
Ezen a délutánon 33-an adtak, közel 50 liter vért.
Köszönjük minden megjelent véradónak az önzetlen
segítségét!
Programok

Ünnepünkön szeretett volna bemutatkozni festményeivel egy falunkban élõ nagymama, aki a szabadidejében olajfestéssel foglalkozik saját, és családja
gyönyörködtetésésre, Horváth Kálmánné Zsuzsa, aki
úgy gondolta, hogy az alkotásait megmutatná nagyobb
közönség elõtt is. Mi örömmel vettük ajánlatát és kiállítottuk képeit, ami november 10-ig megtekinthetõ

November 10. 11.00 óra:I. világháborús emlékmû
avatása
November 24. 11.00 óra Tüskés Tibor megemlékezés
December 1. 16.00 óra Adventi kézmûves készülõdés
18.00 óra Advent kezdetének ünnepe a
Betlehemi jászolnál.
December 6. 17.00 óra Jön a Mikulás!
December 31. 20.00 óra Óévbúcsúztató batyus bál
Balogh Józsefné
mûvelõdésszervezõ
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A KÖNYVTÁR HÍREI
2018.szeptember 15-én (szombaton) 10.00 órai
kezdettel tartottuk meg az egész napos SZKÍT
rendezvényünket immár VII. alkalommal.
Balogh Józsefné rendezvényszervezõ vendégköszöntõjét, Vizvári Attila polgármester úr megnyitója követte.
Elsõként Laczkó András-„a háromnegyed évszázados” irodalmár- Pályám emlékezete címmel beszélt az életútjáról. Kellei György író felolvasását
különös érdeklõdéssel vártuk, mert a Hallgat a sötétség címû, most készülõ regényébõl hallgathattunk meg egy részletet. A könyv novemberben kerül ki a nyomdából. A kedves szántódiak figyelmét
azért hívom fel erre a kötetre, mert a cselekményének nagy része Szántód - révben játszódik.
Hidvégi Iván az Óbuda és a Keresztény Élet címû
folyóiratban megjelent cikkeirõl számolt be, és azok
fénymásolataival kedveskedett a résztvevõknek.
Ezen elõadások után került sor néhány aktualitásra, a rendezvényen sajnos részt venni nem tudók
leveleinek felolvasására, üdvözlõ, – köszöntõ szavainak átadására valamint a kezdetektõl szokásos
emléklapok kiosztására. Az utóbbiakat már az esemény nevének feliratával ellátott ajándék golyóstollal írhatták alá az alkotók. Ez a kedves meglepetés
felpezsdítette a hangulatot.
Az elõadások sorát Gyócsi László író folytatta. Elsõként a Vétkes és áldozat címû, az Árpád- házban
játszódó drámáját, majd a Balkáni tûz címû az elsõ
világháború eseményeirõl szóló regényét ismertette.
Ez utóbbi témához remekül kapcsolódott a könyvtár elõterében álló tárlóinkban lévõ kiállításom megtekintése. Tekintettel arra, hogy az elsõ világháború

100 éve ért véget, itt a vele kapcsolatos könyvek, újságcikkek, fényképek, környezõ településeink elsõ
világháborús emlékmûveinek képei láthatók, az
ideillõ versei olvashatók, s ami a legfontosabb – a
kiállítás középpontjában van elhelyezve -az elsõ világháborúban elesett két szántódpusztai hõs neve.
A résztvevõk szívesen megtekintették az egyre
gyarapodó helytörténeti gyûjteményünket, a Tüskés Tibor emléksarkot és megcsodálták a megújult
emeleti nagytermet a közösségi házban lévõ remek
mûvészeti alkotásokat.
Amíg a sétát megtettük, Balogh Józsefné és Németh Henrietta – részükre hálás köszönetem- elõkészítették a friss szendvicseket és vendégül láttak
bennünket.
Délután elsõ elõadónk Király Lajos költõ, író fordítóként mutatkozott be, most Hemingway költészetébe vezetett be bennünket. Steffler Ildikó képzõmûvész, tanár – Márai és Erdély címmel - a hallgatóság nagy örömére nagyszerû elõadást tartott. Kanizsa József író, költõ a magyar irodalom terén folytatott hatvan éves tevékenységérõl adott számot,
majd a Balatonhoz kapcsolódó verseibõl olvasott
fel.
Mindannyian nagy érdeklõdéssel hallgattuk meg
Dr. Lenkey István Tompa Mihályról szóló bevezetõ
gondolatait, igen lekötötte figyelmünket a – Tompa
életútját bemutató - film.
Morvayné Török Csilla bemutató képek vetítésével mutatta be községünket, annak fejlõdését és
neves rendezvényeit. Ennek a fényképes beszámolónak segítségével – a Budapestrõl, Balatonlellérõl
és Debrecenbõl érkezõ – kedves vendégeink is jobban megismerhették Szántódot és eseményeit.
Többeken csak a Szántódpuszta egyházi hagyománya 1973 – 2018 címû kötetem bemutatása alapján értesültek a nálunk már az idei évben 45. alkalommal megtartott autómegáldásról. Hogy a nap vidáman fejezõdjön be, Németh Nyiba Sándor megzenésített költeményeit, gitárral kísérve adta elõ.
Zárszavamban köszönetet mondtam minden kedves résztvevõ önzetlen áldozatvállalásáért, változatos témákról szóló elõadásaikért és a hallgatóság
megtisztelõ figyelméért. Végezetül baráti beszélgetésekre került sor, majd a megszokott módon, an-
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gondolatait. Igen nagy megtiszteltetés volt Szántód
számára, hogy a Somogy Megyei Honismereti
Egyesület vezetõje Gálné Jáger Márta rendezvényének helyszínéül községünket, intézményünket
választotta. Köszönjük az egyesületi tagok településünk iránti érdeklõdését is.

nak reményében köszöntünk el egymástól, hogy
jövõre ismét találkozni fogunk.
*****
Örömmel jelzem a kedves olvasóknak, hogy könyvtárunkba ismét új könyvek érkeztek. Ugyanakkor
idõközben határidõre leadtam a legújabb könyvek
iránti igényeket és a jövõ évre vonatkozó folyóiratok rendelését is.
****
Adományköteteiért köszönetet mondunk Kovács
Sándornak, Pintér Sándornak, Zilahi Sándornénak és azoknak a nevüket fel nem fedõ adományozóknak, akik a falunapunk reggelén a könyvtár bejárata elé több doboznyi könyvet tettek le.
Tisztelettel kérem Önöket, ez utóbbi jelenség megelõzése érdekében, hogy legyenek kedvesek velem megbeszélni, hogy a felajánlást még el tudjuke és mikor fogadni, valamint a könyvtárunkban elhelyezni. Megértésüket tisztelettel megköszönöm.
****
Kérem, olvassák érdeklõdéssel Varga Róbert a
Megyei és Városi Könyvtár nyugalmazott könyvtárigazgatója – a június 20-án tartott a honismereti találkozóról szóló – cikkének szántódi vonatkozású
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GONDOLATOK A SZÁNTÓDI REGIONÁLIS HONISMERETI
TALÁLKOZÓ UTÁN
Jelen sorok írója, mint a Somogy Megyei Honismereti Egyesület tagja is kapott a fenti címû találkozóra meghívást.
Házigazdáink Szántódon, a Pálóczi Horváth Ádám
Közösségi Ház és a Tüskés Tibor Községi Könyvtár
vezetõi; Balogh Józsefné Zsuzsa és Maurer Teodóra kávéval, üdítõvel, pogácsával, de leginkább
nagy szeretettel és sok információval fogadtak bennünket.
Gálné Jáger Márta köszöntõ és köszönõ szavai
szóltak a hallgatósághoz és a házigazdákhoz, akikben erõsítette a hitet, hogy munkásságukkal nagy
szolgálatot tesznek a szûkebb tágabb közösségük
javára. A jelenlevõk között több, kutatásaik eredményét kötetben, vagy kötetekben megjelentetõ szerzõt is tisztelhettünk, közöttük az elsõ elõadóként jelzett Maurer Teodórát, de elõbb még Vízvári Attila
Szántód polgármestere is szólt a közönséghez. Köszöntõjébõl megtudhattuk, hogy nem csak jó gazdája a településnek, hanem pártolója és aktív részese is Szántód idegenforgalmi és kulturális életének.
Maurer Teodóra évtizedeket töltött a honismeretihelytörténeti kutatás szolgálatában. Ezért lett méltán elõadásának is ez a címe.
Elõadásában a könyvtáros ismertette a közremûködésével megjelent szántódi vonatkozású kiadványokat. Közülük is a Szántód községtörténet címû
2007-ben a község önállósága 10. évfordulójának
tiszteletére megjelent kötetet, amelynek bemutatója
2007. augusztus 31-én 17 órakor volt a tanácskozásunk színhelyén. Nem minden ok nélkül volt büszke legfrissebb könyvecskéjére, melyet Szántód
puszta egyházi hagyományai 1973-2018 címmel
szerkesztett és adott ki. A színes képekkel is gazdagon illusztrált könyvecske a Szent Kristóf szoborhoz - a jármûvek évente megtartott megáldására érkezõknek is szól. Különös figyelmesség, hogy a
kötet német nyelvû rezümét is tartalmaz.
A szántódi közösségi házban a szünet sem hagyományosan telt. Míg a frissítõkkel voltunk elfoglalva,
kávét szürcsöltünk, pogácsát majszoltunk közben
megtekinthettük értõ vezetéssel a rendezvény alkalmára készített néprajzi-honismereti kiállítást is.
Népviseletbe öltöztetett babákon ismerkedhet meg
a látogató a környék népviseletével, és egy életnagyságú bábun gyönyörködhet a kalocsai viselet
színpompájában. Külön tárlót kapott az endrédi
csipke (Balatonendréden az iskolás lányok is viszszatanulták a csipkeverés tudományát).
Szünet után Kapitány Orsolya a Magyarországi Tájházak Szövetségének elnökségi tagja, a szövetség

dél-dunántúli regionális képviselõjének elõadása
következett.
Mielõtt a társaság elindult volna a Szántód nevezetességei, a Szántódpusztai majorság megtekintése
c. programra, a meghívóban jelzett könyvtárbemutatásra is sor került. Maurer Teodóra röviden vázolta az éppen huszadik születésnapját ünneplõ
könyvtár megalakulásának történetét napjainkig.
Gyûjteményét az akkor megszûnt Rádpusztai
könyvtár állománya alapozta meg. Központi vásárlásból, felajánlásokból több ezerrel gyarapodott az
állomány. Rendelkeznek német nyelvû könyvekkel
is. Ez idõ alatt közel ötven író-olvasó találkozónak
adott otthont a könyvtár.
A valamikor szebb napokat látott Szántódpuszta
majorsági mûemlék együttese pusztulóban. Még
így romjaiban is üzen a régi gazdasági épületeivel
és cselédházával a múltból. Az idegenforgalmi látványosságnak szánt kép- és kerámia kiállítás említésre méltó. Hírlik, hogy fejújítása napirenden van.
A vendéglátóink jóvoltából még egy körutazást tettünk a településen. A part menti modern üdülõi és
rendezett utcái, középületei méltóak a falu idegenforgalmához.
A tartalmas délelõttöt egy jóízû ebéd követte. Akinek kevés volt a sült csirkéhez kínált szomjoltó friss
víz, Bodó Imre és Mihály Gyula társunk jóvoltából
még vörösborral is koccinthatott.
A kitûnõ szervezés élményével tértünk haza.
Így a könyvtárosok és az egyesület tagjai egymás
munkájának hatékonyságát erõsíthetnék, és az eddigi esetenként fellelhetõ informális kapcsolat tartalmas együttmûködéssé válhat.
Reményem, hogy a legközelebbi rendezvényen,
már ebben a szellemben találkozunk.
Varga Róbert
(Helyhiány miatt, részleteket közlünk az írásból.
Varga Róbert írása teljes terjedelemben, olvasható
a könyvtárban.) A szerkesztõ
****
Szeretném szíves figyelmüket felhívni, hogy az I. világháborúval kapcsolatos kiállítási anyagunk elbontásra került. Minden kedves érdeklõdõt tisztelettel meghívunk és várunk az e harcokban elesett
hõseink – Kovács József és Márkus Ferenc – tiszteletére felállítandó emlékmû leleplezésére.
****
Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a könyvtár
elõterében lévõ tárlóinkban az 1848/49-es forrada-
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lom és szabadságharc 170. évfordulója tiszteletére
és az október 6. emlékére kiállított anyagot, október
1-jétõl 30-ig tekinthetik meg. Ez a mini kiállítás része a minden õsszel megrendezésre kerülõ Országos Könyvtári Napok programjának. Tisztelettel fogadom a kedves érdeklõdõk látogatását és szívesen veszem, ha ehhez a témához illõ anyagaikat a
kiállítás kiegészítésére felajánlják. Ezt tette Morvay
Zsolt is, aki az Aradi Tizenhárom arcképével ellátott
éremgyûjteményével járult az anyag kiegészítéséhez. Köszönet érte.
Az Országos Könyvtári Napok október 1-jétõl 7-ig
tartanak. Az ebben az idõszakban a könyvtárba ér-
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kezõ látogatók, érdekes szóróanyagok közül válogatnak, az újonnan beiratkozó legkisebb gyermekek baba olvasójegyet, a nagyobb gyermekek kölyök olvasójegyet kapnak. Olvasóinkat rejtvényekkel és könyvjelzõkkel lepjük meg. Az akció keretei
közt a könyvtárak megpróbálnak annak szlogenjéhez a közös tudásért a közösségi hozzáférésért
többet tenni.
Térjenek be Önök is a könyvtárba, és legyenek
szorgos könyvtárlátogatók!
Maurer Teodóra
könyvtáros

A NÓTA KÖR HÍREI
Köszöntjük tisztelt olvasóinkat, beszámolónkban csak
pozitív és örömteli dolgokról tudunk írni.
Létszámunk az elmúlt hónaphoz képest 9 fõrõl 18-ra
nõtt, hála kis csapatunk lelkesedésének és kitartó
munkájának.
Köszönjük vezetõnknek, Bognár Gyulának fáradhatatlan türelmét, ahogy tanít minket.
Több fellépésen is részt vettünk ebben az évben.
Többek között Somogyegres idõsek napi rendezvényén, ahol annyira sikerült magunkkal ragadni a
közönséget, hogy a tervezett
félórás mûsor helyett két órát
voltuk a színpadon.
Polgármester Asszony, jövõ évre,
két rendezvényükre is meghívott
minket, utólag is köszönjük a szívélyes vendéglátást.
Balatonföldvári fellépésünkön is
sikerült jó hangulatot teremteni
szórakoztató
mûsorunkkal
a
mûvelõdési ház közönségének.
Október 20.-ára az V. Csepeli
Sörfesztiválra, a Szántódon is

szerepelt, Sváb táncegyüttestõl kaptunk viszont
meghívást. Fellépésünk mondhatni szuperül sikerült,
amit vendéglátóink sok kedvességgel honoráltak.
Polgármesterünknek, Vízvári Attilának is köszönjük,
hogy biztosította a fellépés helyszínére jutásunkat,
amit összekötött egy élménydús kirándulással a
Budapesti Tropikáriumba, a cápás állatkertbe.
Üdvözlettel Sebestyén Ica és Feri a Szántódi
Magyarnóta- kör tudósítói.
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A NYUGDÍJAS KLUB HÍREI
Ismét magunk mögött hagyunk egy élményekben, munkában gazdag évet. Sok-sok átélt színes programot.
Minden évben eljutunk egy közös kirándulásra.
Ebben az évben Veszprémben és Zircben tettünk látogatást. Idõutazást tettünk a barokk korba, a királynék
városába. Megtekintettük a Várnegyedet, a Tûztornyot, amely Veszprém jelképe; továbbá a Szent Mihály –
fõszékesegyházat, ami Magyarország legrégibb székesegyháza, valamint Szaléziánumot, az elsõ világháború halottainak emlékére épült Várkaput, Szent György kápolnát, Gizella kápolnát.
Innét az utunk Zircre vezetett a Bakony fõvárosába, ahol megcsodáltuk a Bazilikát, az Egyháztörténeti Kiállítást, a Ciszterci Mûemlékkönyvtárat. Elsétáltunk a gyönyörû arborétumba, ami az apátság egykori angolkertjébõl lett kialakítva.
Összességében elmondhatom, hogy rengeteg élménnyel gazdagodtunk. A kirándulást egy közös vacsorával zártuk és mindenki kicsit fáradtan, de jó kedvvel és sok élménnyel gazdagodva tért haza.
Kovács Béláné Marika klubvezetõ
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SPORT HÍREK
Balatonföldvár - Szántód amatõr tenisz csapatbajnoki
mérkõzés 2018. szeptember 29.
Balatonföldvár - Szántód 3:6
Németh Zsolt - dr Telek Péter 1:6 4:6
Molnár Sándor - Szabó Balázs 0:6 5:7
Vozár Péter - Nagyikvai Ronald 0:6 2:6
Sztrapek Csaba - Tóth György 3:6 4:6
Gallai Gábor - László János 6:1 4:6 5:7
Andorka Péter- Varga Balázs 6:1 6:4
Molnár Sándor, Németh Zsolt - Szabó Balázs, Nagyikvai
Ronald 7:6 4:6 7:6
Koncz Tamás, Sztrapek Csaba - Tóth György, dr Telek Péter
1:6 6:4 4:6
Andorka Péter, Vozár Péter - László János, Varga Balázs 7:5
6:4
ifj.László János
GRATULÁLUNK, ÉS KÖSZÖNJÜK A HÍRT!
A szerkesztõk
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OLVASÓI LEVÉL
Mielõtt a tél beköszönt, el kell még a dícséret hangjának
csengenie a kiválóan megszervezett, sokoldalúan összeállított, színvonalas, magyar érzésû, szántódi falunap miatt ez
év szept.1-én.
Aki szereti a show-táncot nézni, az már kezdésre . a „ Happiness TSE táncbemutatón ott volt. Temperamentumos, remek elõadásuk nagy sikert aratott, biztosan Milánóban , a
show-tánc VB-n is !
A RÉPARETEKMOGYORÓ gyermekmûsor már vendéglátóimtól lett ajánlva. Azt az örömet, ahol a gyerekek apukájukkal, anyukájukkal együtt forgathatták egymást! Szeretem mindig, ha a közönség ilyen ügyesen be van vonva a
történésekbe.
Ezután következett a finom ebéd, ahol kevésbé kalóriadús
étel is található volt a pince-pörkölt formájában.
Vizvári Attila polgármester Úr köszöntõ beszédét érdeklõdve hallgattuk.
Azt követte a SZÁNTÓDI MAGYARNÓTA-KÖR. Hogy
mosolyogtam: az ismerõsök, akik elõzõleg eme szavakkal
üdvözöltek, jaj itt fáj, ott fáj, a szinpadon énekelve „csiribúcsiribá“ minden fájdalmukat elfelejtve lelkesen daloltak.
Mit tesz az éneklés !
POLGÁR PÉTER kiváló humorista, soha nem övön aluli
humorával, szalmakalapjával megérdemelten nagy sikert
aratott, vissza, vissza hívásokkal tetézve. Látszott, hogy õ
maga is élvezte elõadását.
A BORKÚT NÉPTÁNC EGYESÜLET megint humoros,
ötletes
koreográfiájával
varázsolt
el
minket.
A BALATONFÖLDVÀRI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR Kapus János vezetésével sokoldalúságról tett tanúbizonyságot, hisz Erkel Ferenc: Dózsa György címû operájától a James Bond filmek világhírû, ismert dallamait hallva, utána Kapus karmester Úr beintésére megfelelõen hut és ha-t hívtunk, akkor már a fellépés résztvevõinek érezhettük magunkat. Remek!
A fõzõverseny eredményhirdetése sem maradhatott el
Witzmann Mihály országgyûlési képviselõ Úr-által.
A hír, hogy a komp-kirándulás elmarad, elõször szomorúvá
tett minket , de mikor utána a ránkszakadó zivatart megéltük, megértettük hogy a hajó kapitányától ez egy felelõsségteljes döntés volt ! Jó volt, hogy a „vicinálissal“ még kicsit
„zötyöghettünk“ a hajókikötõig és vissza, ahol már a Koreából érkezett turisták (mint késõbb megtudtam tõlük) barátságosan integettek.
Ezután jöttek a „nap hõsei“: BOGNÁR RITA és TIHANYI TÓTH CSABA mûvészek, akik példaszerû mûvészfegyelemmel, ömlõ esõben, zivatarban, csúszós lépcsõn a
szinpadra-jutva, a zenés programjukat profiként mutatták
be. Mosolyogva, csillogva, mintha nem az év legerõsebb zivatara csapna le ránk ! Hogy fellépésük közben gyakran a
sátortetõt kellett emelgetni a fejük felett, humorral, könynyedén „átjátszották“. A mûvésznõ szép hangja, kiváló
mozgása elfeledtette a természet „fricskáját“ velünk szemben.Tihanyi mûvész Úr kiváló, értékes konferansziéja,
amivel az általuk énekelt mûveket mindenki számára érthetõen közelebb hozta,nagyot emelt programjuk színvonalán.
A közönség megénekeltetése „Darumadár fönn az égen“
kiváló ötlet volt! Tõle tudhattuk meg humorosan, hogy a

nóta „Akácos út, ha végigmegyek...“ ha már nem lesz, azt
majd Brüsszelnek köszönhetjük. Ami természetesen nem
lesz így!!!
Nagy dícséret a szervezõ Baloghné Zsuzsának, aki még az
esti tombolánál, utolsó erejével, kivételesen megint tomboló zivatarban még mindig mosolygósan mondta be a tombolaszámokat. Itt megemlítendõ, hogy ritka szép,értékes, elegáns tombolaajándékok voltak kaphatók! Tehát ilyen nagy
becsben áll a sponzoroktól a szántódi falunap!
Köszönet a spontán döntésért (polgármester Úr), ahol a tehetséges versszavaló BORKA ZSOMBOR Petõfi S.:
Magyar vagyok c. versét programon kívül elmondhatta nekünk, ami nagyon a programba illett.
Ilyen figyelmességek a szervezõktõl, hogy 2 nagy szódavíz
szifon egész nap rendelkezésünkre, szabad használatra
állt,(ebben a melegben) ez sem természetes. Mindenki sajnálhatja, aki velünk ezt a szép napot nem érhette meg. Este még megjelentek az integetõ koreai túristák, akikkel angolul tudtam beszélni és el tudtam érdeklõdõ kérdésükre
mondani, milyen ünnepre „pottyantak“ bele. Gallo tanár
Úr azonnal barátságosan bebizonyította a világhírû magyar
szivélyességet, finom magyar bor kínálásával.
Ha valaki mindennek ellenére, ezzel a kiváló falunapi
programmal elégedetlen lenne, tessék jövõre jobbat szervezni! (Nem fog sikerülni!) Büszke lehet az a község, aki
ilyen falunapot tud felmutatni!
Lejegyezte Szántódért dobogó szívvel
a messzi Észak-Németországból,
két templomi koncertem között
az Önök
Kunsági Júliája
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MUNKÁLATOK A SZÕLÕSKERTEMBEN
V. RÉSZ
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KERTEMBEN
Balázs Sándorné Emi

Kertemben üldögélve
Lassan elmélkedve
Figyelem a neszeket
Mely fejemben megreked.
A fûben fekete rigó
Elneveztem, õ a Rudi
A földbõl a kukacot húzza ki.
A füvet mindig kaparássza,
Míg elcsípi az ebadtája.

Vége a szüretnek, remélhetõleg a mustok is mind
kierjedtek, és senkinek sem állt le!
Változatos volt a szüret, voltak nagyon egészséges
szõlõfürtök, de voltak olyanok, amelyek már megkezdték a rothadást.
Emlékszünk arra még, a nagy öregek azt szokták
mondani, - az elsõ fejtést karácsonyra kell megejteni-, addig maradjon az anyán.
Hát ez a mai idõre már nem fedi a valóságot. A
szüreti idõ, ami az olasz rizlingnél október végét
jelentette, valamint a vegyszerek is mások voltak.
Most tanácsos ezért elõbb lefejteni, fõleg, ha a
szõlõ már elkezdett rothadni. Innentõl kezdve kinek milyen bora lesz, az már a gazdán múlik.
Mint ahogy az elõzõ számban említettem, szeretnék összehozni, egy kötetlen beszélgetést, AZ ÉN
BOROM címmel, melyet 2018. december 7-én
pénteken 17 órakor a faluházban tartanánk.
Akinek saját termésû bora van, az hozza el, így
egymásét is megkóstoljuk.
Természetesen, akit érdekel, azt is szívesen látjuk
hisz remélhetõleg lesz egy vendégünk, Mikonya József növényvédelmi szakmérnök Hegybíró, aki válaszol a kérdésekre.
Tisztelettel megköszönöm eddigi figyelmüket. Találkozzunk december 7-én
ZÁRJUK LE AZ ÉVET EGY KELLEMES BOROZÁSSAL!
Tisztelettel: Topos József
A SZERKESZTÕK KÉRÉSE!
Tekintettel az év végi ünnepekre kérjük, hogy
a hírlevelünkbe megjelentetni kívánt cikkeiket
december 5-ig juttassák el a szerkesztõknek!
Megértésüket és segítségüket köszönjük!

A cinke a fürdõ vízben pancsol
Szárnyait verdesve
Nagyon élvezi a nagy melegben
Jól esik neki a langyos vízben.
Az ökörszem a bokron hintázik
Majd eltûnik, a sûrûbe mászik.
A harkály a fa kérgét kopogtatja
Mert finom falatot vél alatta.
Mókus ugrál ágról-ágra
Ételt keres vacsorára
A hosszú farka, mint zászló lengedez
Mosolyra deríti dobogó szívemet.
Van egy madár, melyet nem ismerek
Éneke trillázva zeng
Az éterben messzire cseng
Szívderítõ ez a madársereg
Mely kertemben megreked
Drága fiam eteti télen-nyáron
Ezért itt költenek a fáinkon.
Boldoggá teszik öreg napjaimat
Hogy figyeljem mind-mind azokat
Megszépítik napjaimat
Mely lassan-lassan elapad.
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Szántód Község Önkormányzata
Kissné Bolha Andrea fõtanácsos, településünk
leköszönõ referensének a
”Szántódért Elismerõ Emlékplakett” -et
adományozta
Kedves Andi!
Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy hosszú
éveken keresztül segítetted a munkánkat! A
képviselõ-testület határozatait, rendeleteit, sok
munkád mellett mindig határidõre eljuttattad
hozzánk, kérdéssel, kéréssel, mindig lehetett
hozzád fordulni.
Kívánjuk, hogy érezd jól magadat az új „beosztásodban” jó egészséget kívánunk, sok örömet
az egész családnak!
A szerkesztõk
A nyaralótulajdonosok kérdezték, ki adta
utcájuk nevét? A könyvtárban is található
fénykép, és írásos anyag Márton Ferencrõl,
azonban, nagy örömünkre, a fia levelét is
megkaptuk, aki írt édesapjáról.
Köszönjük Kárpáti Józsefnek, hogy jól ismerve
a családot, felvette a kapcsolatot, és így a
leghitelesebb ember tollából olvashatjuk, hogy:
Ki volt Márton Ferenc?

Márton Ferenc
Született: 1901. szeptember 26. Szeged.
Meghalt: 1979. november 19. Szántód
Folytatás a köv. oldalon
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KI VOLT MÁRTON FERENC ?
Szegeden született 1901-ben egy szabómester harmadik
fiaként. Iskolai tanulmányait Szegeden az Alsó-városi
Népiskolában és a Szeged Városi Fõgimnáziumban végezte.
A faipari szakmát a Winkler Fivéreknél (Szeged, Tolcsva) tanulta ki, ahol rönktéri üzemi gyakornok, majd segédkönyvelõ
lett. Rövid újpesti kitérõ után (Schreiber fûrészüzemében irodavezetõ), 1924-tõl Szántódon a Lõwentritt S. és Fia cégnél
cégvezetõ fõkönyvelõként dolgozott.
1927-ben feleségül vette édesanyámat, Földesi Margitot a
„vendéglõs lányát”, és a „Jött-mentbõl” elismert szántódivá
vált.
1941-ben a zsidótörvényekben elõírt leépítések miatt, a cég
tulajdonosa átadta édesapámnak - több évtizedes szolgálatainak elismeréseként - a vállalat egyik részlegét.
1940 - 1944 között kisebb megszakításokkal frontszolgálat és
hadifogság következett.
Közben házát lebombázták, ahol három gyermeke közül kettõ
meghalt. Hazaérkezése után azonnal hozzáfogott az
újjáépítéshez, s közben folytatta cégének adminisztrációs
munkáit.A család gyászát enyhítette, hogy 1946-ban
megszülettem.
Az országban zajló államosítások idején a lehetõségeket mérlegelve az üzemet átadta az államnak. Ettõl kezdve a Mész- és
Mûhabarcs- Árusító Vállalat szántódi lerakatának vezetõje
lett. Késõbb építõipari vállalatoknál (Siófok, Székesfehérvár)
és a Lepsényi Gépállomásnál mint fõkönyvelõ dolgozott.
1958-tól a Zamárdi Földmûves Szövetkezet alkalmazásában
állt, majd 1962-ben nyugdíjba vonult. Haláláig a Zamárdi
Törpevízmû-társaság elnökeként tevékenykedett.
1950-tõl 1963-ig Zamárdi község tanácstagjaként, eredményesen képviselte Szántód érdekeit a testületben. A Hazafias
Népfront helyi majd járási szervezetének 17 évig volt elnöke.
1956-ban Zamárdiban a Nemzeti Bizottság elnökévé választották, majd a járási Nemzeti Bizottságnak is elnöke lett.
Jelenléte nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a helyi események
vértelenül zajlottak.
A Zamárdi Vízmû Társulat 1962. február 28-án alakult meg.
Az elnöki feladatokat édesapám látta el 1979-ben
bekövetkezett haláláig. Ezekrõl az évekrõl a következõket írta:
,,A tagság szervezését segítette az is, hogy az üdülõhelyi
bizottság és a Hazafias Népfront elnöke is voltam. … Nem
beszélek azokról a nehézségekrõl, melyek egyes kivitelezõk
felkutatásával, a folyton emelkedõ áremelések kivédésével
jelentkeztek” Korán felismerte - mindenkinél elõbb -, hogy
Zamárdi és térsége csak úgy fejlõdhet igazán, ha közmûellátottsága minél elõbb megvalósul. Kiváló pénzügyi szakember
volt, aki terveit akadályt nem ismerve végrehajtotta.
Munkatársainak és családtagjainak is gyakran mondta: „Ha az
egyik ajtón kitettek, bementem a másikon.“ Munkája nyomán
Zamárdi közmûvesítési szintjét tekintve a déli Balaton-part
legjobban ellátott településévé vált, ebben az idõszakban,
megelõzve Siófok városát, sõt Budapestet is.
Közéleti tevékenysége igen sokrétû volt.
Fiatalabb korában játékosként (Szeged, UTE, Kõröshegy),
majd késõbb sportvezetõként tevékenykedett (Zamárdi,
Szántód, Kõröshegy). A Zamárdi Sportkörnek három évtizeden keresztül volt elnöke.
A Szántódi Fürdõegyesület megalakulásakor titkára, majd
ügyvezetõ elnöke lett.
A Balatoni Egyesületnek titkára volt.
A Balatoni Sportszövetségek fennállásának egész ideje alatt a
Balatoni Kurír szerkesztõje volt. Nemcsak a községben de
Kaposváron is tevékenykedett. A kaposvári megyei napilapban
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az Új Somogyban jelentek meg közgazdasági témájú cikkei.
Nemzeti és vallási ünnepeken, kulturális rendezvényeken sikeres elõadásokat, ünnepi beszédeket mondott.
Aktívan kivette részét bálok ünnepségek szervezésében.
Útnak indította a 30-as években az un, „Letyetár Kendõt”,
amit ha egy férfi megkapott (általában agglegény) egy éven
belül meg kellett házasodnia.
Közéleti tevékenységének jelentõs eredménye az, hogy az 50es évek végén elkészült a szántódi iskolaépület. Ezt
megelõzõen a Földesi vendéglõben folyt az oktatás. Ez az
egykori iskolaépület jelentõs átépítések után ma a Szántódi
Önkormányzatnak ad otthont.
Otthon a fotelében ülve is Szántód fejlesztésének gyakorlati
kérdései foglakoztatták. Sokan keresték meg lakásunkban
kérdéseikkel, kéréseikkel, javaslataikkal, és ha volt rá
lehetõség segített is.
Talán kevesen tudják, Õ Szántód utcáinak névadója. Az utcanevek megválasztásánál arra is gondolt, hogy azok idõállóak
legyenek. Ezt sikerült megvalósítania, az általa kigondolt
utcanevek még ma is élnek. Természetesen azóta sok új utca
létesült. Halála után az egyik új utcát róla nevezte el Szántód
Önkormányzata.
Munkásságáért 1996-ban posztumusz Zamárdi Díszpolgára
kitüntetést, 2007-ben posztumusz Szántódért Emlékérmet
kapott.Befejezésként egy, a halála elõtt Zákonyi Ferenctõl
(híres Balaton-kutató, Siófok és Balatonfüred díszpolgára)
kapott levélbõl idézek:
„ Kedves Barátom! Levelet kaptam a Balatoni Kurír egykori
szerkesztõjétõl, a Balaton címû lap indulásáról... Ha igaz a hír,
akkor ismét lesz alkalmad írogatni és ezen a téren is szolgálni
a veszni indult illetve hagyott szép tavunk ügyét.”
Édesapám halála e terveket keresztülhúzta.
2018-10-18
Márton István
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A II. VILÁGHÁBORÚ 1939-1945
JOSZIF VISSZARIONOVICS DZSUGASZVILI
1912 májusában használta elõször a Sztálin
nevet.(Sztál=cél). 1879. december 21.-én Gori-ban
született szovjet-gruz politikus, 1953. március 5.-én halt
meg Kuncevóban. Radzsinszkij állítja, hogy Sztálinnak
„még a hivatalos születési ideje is hamis. Egy évvel korábban született.” A Gori pravoszláv templom anyakönyve
szerint: született 1878. december 6.-án, megkeresztelve
december 17.-én. 1894-tõl a Tibiliszi papi szemináriumban
tanult. 1899-ben felszentelés elõtt kirúgták. Párhuzamosan
egy helyi szocdem szervezetnek a tagja. Egy hajszálon múlt,
hogy egy felszentelt pravoszláv pap vezethette volna az
ateista SZKP-t! A szeminárium tandíjmentes volt, az ellátás
a szállás nem került semmibe.
Sztálin már hatalma csúcsán mondta: a többi forradalmárhoz képest semmi említésre méltót nem tettem.
Okos, ravasz ember volt. Erre ragyogó példa ahogy a papi
szemináriumtól megvált. Oktatói megtudták, hogy marxista
propagandista. azért, hogy ne politikai veszélyességért zárják ki, vizsgát mulasztott. Ez elég volt a kizáráshoz. Okos,
elõvigyázatos cselekedet. Mozgalmi neve KOBA lett.
Édesanyjához fûzõdõ kapcsolata, finoman fogalmazva is
távolságtartó. 1935-ben meglátogatta a nagyon beteg
anyját, aki megkérdezte tõle: ki vagy te most Joszif? Sztálin
válasza: „emlékszel még a cárra? Hát én olyan cár féle
vagyok.”
Koba mozgalmi feladata a pénzszerzés volt. A megszerzett
pénzt azonnal, hiánytalanul Leninhez továbbította. Õ maga
végtelenül szegényen élt. ennek lett áldozata Jekatyerina, a
szeretett feleség. Ebbõl a párkapcsolatból született 1907.ben fiúk, Jakov. A második világháborúban német fogságba került. A németek hadifogolycserét ajánlottak: Jakovot
Paulus tábornokért. Sztálin visszautasította.
Sztálint 1922-ben választották meg az Oroszországi
Kommunista Párt fõtitkárává Lenin ajánlására. Hatalma
1929-ben teljesedett ki. 1936-38 évi koncepciós perekben
valamennyi vélt, vagy valós ellenfelét kivégeztette. A
katonák elleni peranyagot a németek szolgáltatták 3 millió
aranyrubelért. Tuhacsevszkij marsall, vezérkari fõnök teljesen ártatlan volt. A vádirat alapanyagát a német titkosszolgálat „alkotta”. Közel 40.000 szovjet katonatiszt lett
áldozat. az egyébként gyanakvó Sztálin féltékeny volt a
népszerû Tuhacsevszkijre. Kapóra jött a német akció.
1939. augusztus 23.án megszületett a Molotov-Ribbentrop
paktum: megnemtámadási szerzõdés és Kelet Európa
felosztása.
1940 végén a brit kommunisták vezetõje érkezett
Moszkvába nagykövetként. Feladata az volt, hogy a
Szovjetuniót bevonja a Hitler ellenes háborúba. Cserébe
odaígérték Sztálinnak egész Kelet Európát. Finnországtól
Bulgáriáig, tehát sokat, de ebbõl semmi sem volt brit!
Sztálin a fenyegetõ, háborúra utaló jelek ellenére nem
hitte el, hogy itt a német támadás. Jelentették a csapatmozgásokat a német oldalról. Sorge a japánban dolgozó
szovjet hírszerzõ és a brit hírszerzés egybehangzóan
támadást jeleztek. A realista, gyanakvó, a földön két lábbal
álló Sztálin, nem hitte el a jelentéseket. A Nyugat Európai
szovjet ügynökök feladata volt, hogy gyûjtsenek fegyverolaj

és motorolaj vizsgálására anyagot. Az elemzések alapján
kiderült, hogy a németeknek nincs téli fegyverolajuk, nincs
téli motorolajuk. A téli ruházatra, mintha nem is gondoltak
volna Hitlerék. Nem ismerték Napóleon hadjáratát?
Csakhogy Hitler õrült volt.
Az orosz válasz: felperzselt föld, az ipari termelés
áttelepítése az Uralon túlra, a gyárakban megemelték a
napi munkaidõt egy órával, eltörölték a heti pihenõnapot!
Az átlag orosz polgár vállalta ezt a kegyetlen intézkedést, és
elsõsorban hazaszeretetbõl keményen dolgozott,és közben
nélkülözött. az eredmény látványos volt. A szovjet hadiipar
minden vonatkozásban többet termelt, mint a német (harckocsik, repülõk, aknavetõk, stb.) alapadottság, hogy a
Szovjetunió 191,7 milliós ország, Németország kb. 70. Az
óriási különbség alapján Sztálin baráti, elvtársi körökben
elmondhatta, hogy a háborút meg fogjuk nyerni, mert
Németország a lakossága 10 %-át hívta be katonának, mi
meg csak 3%-ot.
A partizánharc fokozására 1941 késõ õszén határozat
született,hogy német egyenruhában vöröskatonák támadják az orosz lakosságot. Ezzel a németek elleni gyûlöletet
akarták szítani.
Az USA a háború alatt több mint 10 milliárd dollár értékben szállított a Szovjetuniónak hadfelszerelést, élelmiszert
stb. Ezt az adósságot az amerikaiak elengedték.
Németország a szovjetuniót érvényben lévõ megnemtámadási szerzõdés megszegésével támadta meg. A
Szovjetunió ugyanígy járt el Japánnal szemben. Szerzõdést
szegett.
Sztálin újabb tisztogatásának halála vetett véget. Napokig
agonizált, az orvosok szerint agyvérzést kapott. Még haldoklott, de már osztoztak a hatalmon (Hruscsov, Berija,
Malenkov pl.)
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PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÁLLANDÓ PROGRAMOK
14.50 - 15.50 Somogy megyei Kormányhivatal,
Siófoki Járási Hivatal ügyfélfogadása
- ügysegéd: Németh Adrienn
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Péntek:
9.00 - órától ZENEBÖLCSI - 40 perces
játékos és zenés foglalkozások
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- földszint kisterem A foglalkozás díja: 900 Ft/alk.
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A Temetõ felújjított keresztje

A téli idõszakban csoportokat
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https://www.szantodpuszta.hu

Emlékezzünk

Keressék és figyeljék szórólapjainkat, hirdetõtábláinkat,
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A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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84/795-068
***
Önkormányzat Szántód
347-685
Polgármester Vizvári Attila 545-047, 06/30/905-3015
Mûszaki csop. vez.Németh Zoltán 06/30/916-0140
Falugondnok Mucza Milán
06/30/400-1221
Köz.Ház és turisztikai információ
Balogh Józsefné
06/84 345-384; 06/30 265-4981
Könyvtár Maurer Teodóra, 15 órától
345 - 384
Családgondozó Csizmadia Viktória
06/20/386-0173
Polgárõrség Szántód
06/30/282-7279
Általános Iskola
340-013; 540143
Zeneiskola
340-832; 06/20/924-1059
Óvoda B.földvár
340-465; 540-266
Óvoda Kõröshegy
340-747
Állatorvos Dr. Dragon Judit
06/30/927-1500
Áramszolgáltató
06/80/205-020

BAHART inform. Komp
Biztosítás Brunner Jánosné
Fogászat Balatonföldvár
Földvár TV
Gyógyszertár Balatonföldvár
Gyógyszertár Köröshegy
Gyógyszertár Szántód
Kistérségi Iroda Balatonföldvár
Kórház-Rendelõintézet Siófok
KÖGÁZ hibabejelentõ
MÁV infó
VOLÁN infó
Orvosi rendelõ B.földvár
Orvosi ügyelet B.földvár
Orvosi rendelõ Kõröshegy
Postahivatal Szántód
Rendõrõrs B.földvár
Rendõrség KMB Molnár Balázs
Siókom Kft. (Hulladékszállítás)
VIDaNET kábeltelevízió Zrt.
Vízmû hibabejelentõ
Falugazdász Tálos Eszter
Falugazdász Simor Ákos

348-744
06/30 553-5684
340-670
340-319
540-904
540-020
568-490
540-269
501-700
06/80/301-301
06/1 349 4949
06/84 310-220
540-246
340-113
340-008
310-781
340-004
06/70/415-9728
84/503 - 200
1203
06/40/240-240
06/70/489-3910
06/30/698-6127

