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Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2019. június - július hónapban hozott határozatairól szóló tájékoztatás

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2019. június 27-i ülésén hozott döntései:

- Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a polgármester két ülés közötti tevékenységérõl
szóló beszámolót elfogadta.

- Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2018.
évben végzett könyvtári szolgáltatásokról szóló beszámolóját elfogadta.

- Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodá-
si Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását elfogadta.

- Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázat benyújtásáról döntött a lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás támogatására vonatkozóan.

- Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Rákóczi Szövetség részére a Magyar Iskolavá-
lasztási Programhoz 30eFt támogatást állapított meg.

- Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta az önkormányzati társulásokban vég-
zett tevékenységrõl szóló beszámolót.

- Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete helyesbítette a 64/2019.(IV.10.) Kt. határozatát.
- A Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társulás társulási megállapodásának módosítását jóváhagyta a

testület.
- A Képviselõ-testület egy fõ  - fizikai dolgozó -  munkavállaló alkalmazásához hozzájárult.
- Utcák elnevezésére tett javaslattal a testület egyetértett, felkérte az Ügyrendi Bizottságot a véleményezésre.

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2019. július 17-i ülésén hozott döntései:

- Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Szántód, Aranyhíd utcai útépítéssel, valamint
a Móricz Zs. és Rigó utcai parkoló építésével kapcsolatos közbeszerzési eljáráshoz szükséges döntéseket
hozta meg (közbeszerzési eljárás lebonyolítójának kiválasztása, közbeszerzési szabályzat elfogadása, Bí-
ráló Bizottság tagjairól döntés, az építési munkák elvégzésére felkérni kívánt gazdasági társaságokról
döntés).

- Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete szociális célú tûzifa támogatás igénylésére vonat-
kozó pályázat benyújtásáról döntött.

- Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodá-
si Önkormányzati Társulás 2018. évi beszámolóját elfogadta.

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2019. július 19-i ülésén hozott döntései:

- Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a mobilszínpadra érkezett ajánlatokat bírálta el.

SZÁNTÓD KÖZSÉG KÉPVISELÕ-TESTÜLETE ÁLTAL
2019. JÚNIUS-JÚLIUS HÓNAPBAN ALKOTOTT RENDELETEK:

- SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 7/2019.(VII.3.) ÖNKORMÁNYZATI REN-
DELETE SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL SZÓLÓ 2/2019.(II.28.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

dr. Nagy Ildikó
hatósági osztályvezetõ
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VIRÁGOSÍTÁS

A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI

SZÜLETÉSNAP

2019. július 17 én szerdán,
családja körében, Vizvári Attila polgármester és a

képviselõ-testület köszöntötte
Csizmadia Nándort

90. születésnapja alkalmából.
Ajándékkosárral és csokor virággal

kedveskedtek neki.
Nándi bácsit a családja és a munka szeretete élteti. 
A község nevében jó egészséget, és további nagyon

boldog életet kívánunk családja körében! 

FIGYELEM!
TISZTELT OLVASÓK!

A Szántódi Hírlevél következõ száma október
elején jelenik meg. Ebben a számban
lehetõség lesz a polgármester és képviselõ
jelöltek bemutatkozására.
Bõvebb tájékoztatás a szerkesztõknél. 

„Minden születésnap nagy esemény az ember életében, de
mindig különlegesebb az ünnep, ha egy kerek évszámhoz

érünk.”
(Forrás: internet)

STEKLY ZSUZSA KIÁLLÍTÁSA

Stekly Zsuzsa bonyhádi zománcmûves alkotó kiállításá-
nak megnyitójára faluházunk földszinti kistermében ke-
rült sor június 28-án délután 17 órai kezdettel. 

Már második alkalommal mutatta be községünkben
munkáit az érdeklõdõ közönségnek.

A mûvésznõ tûzzománc képein bibliai jelenetek, szentek
jelennek meg, mûvészetét vallásos
hit hatja át, képeibõl béke és nyuga-
lom sugárzik. Gyönyörû zománcba
öntött lelke jelenik meg a képeken.
A naiv nézelõdõ nem is tudja elkép-
zelni milyen és mennyi aprólékos
munkával jár elkészítésük.

Nem csak képeivel, ékszereivel is be-
mutatkozott. Az alkotó már gyer-
mekkora óta fest és a tûzzománc
technika mellett kötelezte el magát.
A Pécsi Mûvészeti Gimnázium rek-
lámgrafikai szakán végzett, majd a
Bonyhádi Zománcgyárban dolgo-
zott. 1995-tõl pedig a saját mûhelyé-
ben dolgozik zománcmûvesként.

Több mint kétszáz kiállítása volt már országszerte, és ha-
táron túl.

Kiállításának címe: „Fohászaim”.

A tárlat azért kapta a Fohász címet, mert számára min-
den alkotás egy fohász, a Teremtõ dicsérete.

Sokan voltak kíváncsiak a tárlatra, amely július végéig
volt megtekinthetõ.
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RETRÓ SZEZONNYITÓ

Elsõ alkalommal került megrendezésre július 29-én a
Rigó utcai strandon Retró szezonnyitónk.  

Ami harminc-negyven éve a létezõ valóság volt, az ma a
retró.

Ezen a délutánon megidéztük a 60-as, 70-es, 80-as éve-
ket a Rigó utcai strandon.

A rendezvény elõkészítésében és lebonyolításában segí-
tõtársam Vizvári Hilda volt. Az új 75 m²-es napozóstég-
re, és az elõtte lévõ füves területre egy korabeli - a Bala-
toni nyarakat megidézõ - kiállítást készítettünk. Ezúton
is hálás köszönet  Látrányi Jánosnak, Máró Lászlóné-

nak, Nagy Károlynénak, Takács Oszkárnénak, Vizváriné
Biró Anikónak, hogy a sok-sok retró tárgyat biztosítot-
ták számunkra!

A Rigó utcai strandot polgármesterünk oldtimer gépjár-
mûvével közelítettük meg, természetesen a kornak meg-
felelõ retró öltözetben.

80-as évekbeli divatbemutatóval indult a délután. A kifu-
tón Szántód csinos, vállalkozó kedvû hölgyei mutatták
be a korabeli viseleteket: Hollósiné Takács Viktória, Né-
meth Henriett, Páli Viktória, Páli Annamária. Nagyon
köszönjük, hogy ilyen ügyesek és bátrak voltak!

A rendszerváltás elõtti nyarak kedvenc ételeirõl sem fe-
ledkeztünk meg.

A régi balatoni nyarakhoz a fõtt kukorica a lángos és a
sült hekk is  hozzátartozott. Mucza Milán vállalta a „pe-
reces bácsi” szerepét. Rövid idõ alatt gazdára talált a 100
db. retró sós perec.

Windisch József a helyi strand büféjének üzemeltetõje is
hozzájárult rendezvényünkhöz. Egy kondér chilis babot
ingyenesen biztosított a résztvevõknek.

A 80-as években indult a népszerû Kapcsoltam mûsor
Vitray Tamás, majd Rózsa György vezetésével. Ezt a já-
tékot a Balaton parton élõben valósítottuk meg Hildá-
val. Felváltva tettük fel kérdéseinket, amelyekre egy
szállodai recepciós csengõ lenyomásával - telefonhívás
helyett - lehetett megadni a helyes választ. A kérdések
nagy részét Hilda állította össze. Volt általános mûvelt-
ségi, játékos és Balatonhoz köthetõ feladvány is. Egy-
mással tülekedve próbáltak a versenyzõk válaszolni!
Nagy sikere volt a strandolók – fõleg a gyerekek – köré-
ben. Minden helyes választ egy retró ajándékkal díjaz-
tunk.

Ezek után Házaspárbaj következett. Két vállalkozó ked-
vû pár jelentkezett. A kõröshegyi Horváth László és fe-
lesége Katika nagy küzdelemben nyertek a kihívó házas-
párral szemben. Topos József helyi bortermelõ külön er-
re a napra palackozott olaszrizlingjével jutalmaztuk a
versenyzõket.

A Három kívánság sem maradhatott ki a korabeli ked-
vencek közül. A hangosításért és a zenei bejátszásokért,
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mint minden rendezvényünkön Nagy Árpád felelt. Ezen
a napon a hallgatóság kívánságait is teljesítette. Minden
eldobott labda jutalma egy választott zeneszám, amit le-
hetett valakinek küldeni. 

A játékos vetélkedõk között ismeretterjesztõ jelleggel
hol én, hol Hilda elevenített fel a régi balatoni nyarak
szokásaiból, legendáiból, híres embereirõl.

Az estét a pécsi Tornádó Zenekar éjfélig tartó retró bu-
lijával zártuk.

Az önkormányzat nevében ezúton is köszönetet mon-
dunk minden segítõnek, támogatónak, aki munkájával,
ötletével, részvételével, fellépésével hozzájárult ahhoz,
hogy az idén elsõ alkalommal megrendezett program si-
kerrel záruljon. Bízunk benne, hogy mindenki jól érezte

magát, s jövõre is találkozunk.

SZENT KRISTÓF NAPOK

Minden évben a július 25-höz közelebb esõ hétvégén

rendezzük meg hagyományos Szent Kristóf napunkat,
amely Szántód és Szántódpuszta közös ünnepe, emlék-
napja.

Az elsõ napon a Kossuth téren péntek délután három
órától vártuk a gyerekeket akkumulátoros és pedálos
kisautókkal. Jöttek is és rótták a köröket a kicsik és na-
gyok! 
Fél öttõl kezdetét vette az aszfaltrajzverseny, amelynek
idei témája a „Mesés közlekedés” volt. Tizennyolc je-
lentkezõ, három korcsoportban versenyzett egymással.
A lebonyolításban segítségemre volt Koncsag Adrienn
és Resli Réka, akik az egész versenyt koordinálták.
6-7 éves korcsoportban :

1.helyezett: Viczkó Júlia 6 éves

2.helyezett: Horváth Zsombor 7 éves

3.helyezett: Kovács Boglárka Emese 7 éves

9-10 éves korcsoportban:

1.helyezett: Kõszegi Emma 9 éves

2.helyezett: Viczkó Borbála 10 éves

3.helyezett: Vitéz-Kiss Attila 10 éves

11-13 éves korcsoportban:

1.helyezett: Sári Viktória 11 éves

2.helyezett: Bédi Ágnes12 éves

3.helyezett: Kertész Kitti 12 éves

Az abszolút elsõ helyet, és a fõdíjat; egy négyszemélyes
belépõt a Richter Flórián Cirkuszba Kõszegi Emma asz-
faltrajza nyerte el.

Köszönjük a versenyzõknek a lelkes részvételt!
Ugyancsak köszönet a három tagú zsûrinek a lelkiisme-
retes közremûködésért.
Név szerint:
Koncsag Adrienn zenepedagógus,
Muczáné Rózsa Hajnalka szántódi anyuka,
Resli Réka pedagógus.

A verseny eredményhirdetése után még közlekedhettek
a járgányokkal a gyerekek egészen este kilenc óráig. Ki
is használták a lehetõséget!

Nagy köszönet a Polgárõr Egyesületünk két tagjának,
Galó Tibornak és Kárpáti Józsefnek, hogy lelkiismerete-
sen biztosították az utcai helyszínt, vigyáztak a gyerekek
testi épségére!

Közben a felnõttek a sátor területén önfeledten táncol-
tak és szórakoztak egészen éjfélig. Nagyon kellemes es-
tét tölthettünk a Senior zenekar kiváló zenéjére.

Másnap délután kettõkor ugyancsak a Kossuth téren ke-
rült sor a szent Kristófról elnevezett tanösvény átadásá-
ra. 
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Szántód szerencsés helyzetben van, mert községünk ha-
tárain nagy területek természetközeli állapotban van-
nak.  Ezek nem egybefüggõ területek, egymástól kicsit
távolabbra esõ részek. Ezt óvnunk kell és ebben vállalt
most jelentõs szerepet a Természetjáró Fiatalok Szövet-
sége. Példamutató összefogás eredménye, külön meg-
tiszteltetés, hogy Szántód jelképének, Szent Kristófnak a
nevét választották a tanösvény elnevezéséül. Elõremuta-
tó, hogy Szántód új színfoltja fiatal, a természetet kedve-
lõk kezdeményezésére jött létre. A nyolc állomásból álló
tanösvény remélhetõleg sok idelátogatót vonz majd, és
családokat csábít egy kellemes szántódi túrára. Köszön-
jük, hogy a balatoni fürdõzés mellett, az esetleg kevésbé
napsütéses napokra megteremtették ezt a lehetõséget!

Márton István a szövetség egykori elnöke ismertette a
tanösvény létrejöttének körülményeit, köszönetet mon-
dott a megvalósulásában résztvevõknek. Lehoczki Zol-
tán elnök pedig átvette és elindította a vezetett túrát. 
A Szent Kristóf szobornál 17 órakor kezdõdött megem-
lékezõ ünnepségünk. Erre az idõpontra a tanösvény tú-
rázói is visszaérkeztek. Szántódi polgárok és a meghívott
szervezetek jelenlétében elhelyeztük megemlékezõ ko-
szorúinkat a szobor talapzatánál.
Koszorút helyezett el;

Kurdiné Éberhardt Edit alpolgármester asszony, Szán-
tód Község Önkormányzata nevében.

Pfeifer Péter tûzoltó alezredes, Balogh Krisztián tûzoltó
százados Siófoki Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság kép-
viseletében.

Széles János Rév Üzletágvezetõ Úr, Bahart Zrt.nevében.

Iregi Ferenc elnök, a Magyar Autóklub képviseletében.

Gábor Lászlóné vezetõ, Szántódpuszta Kulturális Köz-
pont nevében.

Kovács Béláné a Nyugdíjasok Szántódi Szervezete nevé-
ben.

Kárpáti József és Galó Tibor Szántódi  Polgárõr Egyesü-
let képviseletében.

Lehoczki Zoltán elnök, Márton István egykori elnök a
Természetjáró Fiatalok Szövetségétõl.

Vári Ferencné és Necskosz Vaszilisz a Krisztus Szeretete
Egyház képviseletében.

ZENÉS, TÁNCOS NYÁRI ESTEK

Immár több éve a Kristóf-napi zenés estünket még két
élõ zenekaros mulatság követi. Így volt ez idén is. Au-
gusztus 3-án, szombaton 20 órától a The FreakEnd, illet-
ve egy héttel késõbb a Popdealers zenekar szórakoztatta
a közönséget.

Nagyon jól sikerült mindegyik alkalom! Szinte megállás
nélkül táncoltak, buliztak az ide látogató vendégek. Kö-
szönjük mindenkinek, hogy hozzájárultak a jó hangulat-
hoz! 

Balogh Józsefné Zsuzsa
mûvelõdésszervezõ
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Kedves Szántódiak! Ötvenen innen és túl!
Az idén is köszöntjük a szépkorúakat. Az elõzõ években megszokott módon, október 11-én, pénteken
délután kerül sor erre az eseményre. 
Egy kiállítást szeretnénk rendezni erre a napra. Kiállítást, amelyen bemutatnánk az alkotókedvû szántódiak
munkáit. 
Ezért szeretnék kérni minden olyan helyi lakost, aki szeretne bemutatkozni az általa készített alkotásával,
hogy legkésõbb szeptember 13-ig jelentkezzen nálam az alábbi elérhetõségeken;

Balogh Józsefné, személyesen a Pálóczi Horváth Ádám Közösségi Házban,
telefonon: 06-30/265-4981, 06-84/345-384, illetve az infoszantod.hu e-mail címen.

Köszönettel: Balogh Józsefné Zsuzsa

SZÁNTÓDI SZENT KRISTÓF TANÖSVÉNY

2019. július 27-én Szántódon a Kossuth parkban ke-

rült átadásra a Természetjáró Fiatalok Szövetségének

(TFSZ) kezdeményezésére kialakított tanösvény.

Márton István a TFSZ exelnöke, a projekt vezetõje

röviden ismertette a tanösvény kialakításával kapcso-

latos gondolatait.

A Természetjáró Fiatalok Szövetsége ezen programjá-

nak a célkitûzése az volt, hogy a Balatonra látogató

üdülõk ismerjék meg a környék történelmi, kulturális,

földrajzi értékeit, az itt élõ emberek múltját, legendá-

it, a mai környezet kialakulásának elõzményeit, a tó-

és környezetének gazdag élõvilágát.

A Tihanyi Apátság egykori somogyi birtokainak terü-

letén egy körtúra útvonalát ajánlja a TFSZ az aktív pi-

henést sem megvetõ nyaralók segítésére úgy, hogy a

nevezetességek helyszíneinél információs táblákat he-

lyezett ki. 

A túra teljesíthetõ egyénileg és cso-

portosan, az információs táblák se-

gítségével vagy a TFSZ honlapján

(www.tfsz.hu) letölthetõ segéd-

anyagok alapján. 

Minden információs tábla elkészí-

téséhez sikerült egy-egy „Táblagaz-

dát”, azaz szponzort megnyerni.

Több helyszínen a tanösvény létesí-

tését megelõzõen is voltak tájékoz-

tató táblák, melyeken olvasható in-

formációk felhasználásra kerültek
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a tulajdonos - „gazda” jóváhagyásá-

val. Kiegészítésként ezen meglévõ

táblák mellé kerültek ki a TFSZ ál-

tal elkészíttetett, a tanösvény útvo-

nalát ismertetõ táblák.
A TFSZ nevében Márton István
köszönetet mondott a „Táblagaz-
dák”segítségéért:
- A Helikon Kastélymúzeumnak –
Pálinkás Róbert igazgató Úrnak
valamint a Honvédség és Társada-
lom Baráti Körök Országos Köz-
hasznú Szövetségének, Gereben
András ügyvezetõ Úrnak a táblák
elkészítéséhez nyújtott anyagi tá-
mogatásért.
- Kenéz István természetvédelmi õrnek, a Brettyó
tábla szövegének megírásáért.
- Márton Andrásnak, a táblák anyagának szerkeszté-
sében végzett munkájáért.
- A MÁV-nak, Tóth Dezsõ szakértõnek lektori mun-
kájáért.
- Miklós Ákos térképésznek a tanösvény útvonalának
megrajzolásáért.
- A SEFAG igazgatójának Iberpaker Gábor Igazgató
Úrnak, valamint Szántód Önkormányzatának,  Víz-
vári Atilla  Polgármester Úrnak továbbá Zamárdi
Önkormányzatának,  Csákovics Gyula Polgármester
Úrnak a táblák elkészítéséhez nyújtott technikai és
anyagi támogatásáért.

Márton István a Tanösvény „használatára” is tett ja-
vaslatot:
a.  A vasútállomás, a strand és a rév táblái az odaérke-
zõknek érdekes információkat nyújtanak Szántód
múltjáról.

b.  Esõs, borongós idõben szép program az erdei sza-

kasz bejárása. Egy kirándulás keretében megismer-

hetjük a Brettyó növény és állatvilágát, a szántódpusz-

tai akváriumban pedig a balatoni élõvilágot.  Az Erdõ-

rezervátumról a Vaskeresztnél, a somogyi erdõk vad-

világáról pedig a  9-es tetõnél olvashatunk.

c. A Tanösvény teljes végigjárása  már értékelhetõ tú-

rateljesítménynek számít.

A tanösvény teljes útvonala:

1. szakasz:(0,9 km): Szántód vasútállomás (inf. tábla)

– Vajda J. u. – Móricz Zs. u. (Rév felé) a Rigó utcáig

– Rigó u. strand (inf. tábla) 

2. szakasz (1,2 km): Rigó u. strand – Parti villasor –

Tihany u. – rév (inf. tábla) 

3. szakasz (1,5 km): rév – Tihany u. (Puszta felé) – Ka-

zinczy u. (közben inf. tábla) – Szántódpuszta (inf. táb-

lák) 

4. szakasz (1,5 km): Szántódpuszta – sárga sáv turista-

jelzésen Zamárdi felé – Szamárkõ (inf. táblák) 

5. szakasz (2,4 km): Szamárkõ – sárga sáv turistajelzé-

sen Vaskeresztig (inf. táblák) 

6. szakasz (2,2 km): Vaskereszt – nyugat felé elindul-

va zöld kereszt turistajelzésen 9-es tetõig (inf. tábla) 

7. szakasz (2,4 km): 9-es tetõ – sárga kereszt majd

sárga sáv turistajelzésen északi irányban vissza Szán-

tódra – innen tovább Szántódi u. – (lámpás kereszte-

zõdés) – Május 1. u. – Szt. Kristóf szobra (inf. táb-

lák).

A Tanösvényt ünnepélyesen a Szántódi Önkormány-
zat nevében Balogh Józsefné Zsuzsa mûvelõdésszer-
vezõ adta át a nagyközönségnek.

Ezt követõen Lehoczki Zoltánnak, a TFSZ elnökének
vezetésével a jelenlévõk teljesítették a tanösvény
egyik szakaszát.

Petrovics Judit
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KÖNYVTÁR HÍREI 

Ezen a nyáron már nyolcadik alkalommal szerveztük
meg – július 6.– án, szombaton - a Szántódi Kötõdésû
Írók Találkozóját. A SZKÍT szerencsére mind nagyobb
körben válik ismertté, így azon nem csak a kezdõ ta-
gok,hanem új résztvevõk is szívesen bemutatkoznak al-
kotásaikkal. Az eseményt Vizvári Attila polgármester úr
nyitotta meg, majd vendégeinket Balogh Józsefné
mûvelõdészervezõ köszöntötte.

Bevezetõ gondolataim elhangzása után Gyócsi László
író a Fejszecsattogás a Horthy dûlõn címû történelmi re-
gényét mutatta be.
Hidvégi Iván legutóbbi írásairól adott számot, amelyek a
Keresztény Életben és az Óbudai Anzikszban jelentek

meg. Ambrus Judit számunkra új íróként mutatkozott
be. Õt még könyve illusztrátora is elkísérte. A szendvics-
ebéd után Prigli Zsuzsa költõ A lélek nyelve a
mûvészetek - A vers a lélek gyógyítója címmel a saját
verseit interpretálta. Tarczy Péter író a Balatoni Panteon
címû könyvével mutatkozott be. Szakáli Anna (Szani)
költõ író elõször új mûfajok - az apeva és a haiku - be-
mutatásával foglalkozott. Késõbb a könyvfesztiválon és
az Ünnepi Könyvhéten szerzett tapasztalatairól adott
számot. Dr. Pappné Almássy Katinka költõ, író bemutat-
ta a legújabb költeményeit. Elõször volt körünkben Var-
ga Zoltán költõ, akinek jelentek meg már versei a helyi-
újságunkban. A bemutatkozása után egy versét Balogh
Józsefné olvasta fel, majd bejátszásra került egy megze-
nésített verse. 

Dr. Völgyi Ildikó (Lédikó) költõ a második - a Napma-
dár címû -verseskönyvét hozta el nekünk.
A kávészünet után Dr. Fábián Mária beszélt az édesap-
ja Fábián István és Tüskés Tibor szakmai és baráti kap-
csolatáról. Ehhez a nagyszerû elõadáshoz kapcsolódtam,
és elmondtam a Tüskés Tibor emlékverseny tapasztala-
tait, amelyen a balatonföldvári, a pécsi és a drávafoki is-
kolák tanulói vetélkedtek egymással. Említést tettem a
községünk szülöttének tizedik évfordulójára megjelenõ
Tüskés Tibor emlékkötetrõl. Steffler Ildikó mûvésztanár
Márai és a négy évszak címmel tartott elõadást. Bemné
dr. Schneider Mária tanár, helytörténész a Balatonföld-
vár fürdõvendégei 1898-1907 között címû mûvét ismer-
tette a hallgatósággal.

Morvayné Török Csilla a Szántódi Hírlevél szerkesztõje
a „Szántód partjainál“ címmel fényképes összeállításával
mutatta be községünk fejlõdését. A nap folyamán még
beszámolt az újság szerkesztésében történt újításokról,
és megemlítette, hogy örvendetes módon újabban egyre
több szántódi fotós képe jelenik meg az újságban: Ba-
logh József, Kalocsa György, Kõvári László, Németh
Zoltán, Pataki Ildikó, Schmidt Pál, Szegedi Gergely, az-
zal segítik a szerkesztést, hogy nyitott szemmel járnak a
községben, fényképeket bocsájtanak az újság részére.
Jómagam a nap elején a bevezetõ gondolataimat mond-
tam el, a délelõtt során községünket a helytörténész sze-
mével nézve mutattam be. Szót ejtettem a helyi Balázs
Sándorné verseirõl, amelyek több ízben jelentek meg a
hírlevelünkben. Az õ költeményeibõl Balogh Józsefné
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olvasott fel. Bemutattam Búzás Huba költõ Föld! Föld!
- vesztõhelyünk címû lírai eposzát. Az ebéd utáni rész-
ben beszéltem Dr. Csongrády Emõke három kötetes
mûvérõl, amelyet néhai férje Dr. Varga Ferenc siófoki
kórházigazgató tiszteletére - Az 50 éves Siófoki Kórház
36 évének elkötelezett vezetõje - címmel állított össze. A
nap végén beszéltem arról, hogy az utóbbi idõben hol je-
lentek meg írásaim (Aranypor, KLÁRIS és annak anto-
lógiái). Végezetül röviden megemlítettem a Babaváró
címû kötetemet, amelyet a kisunokám érkezésének örö-
mére állítottam össze.
A nap végén a résztvevõ alkotók közt Balogh Józsefné
vezetésével egy kötetlen beszélgetés zajlott.
A frissítõ rövid szünetben már izgatottan vártuk megle-
petésvendégünket, mert az est minden kedves érdeklõ-
dõ számára Fábián Janka író-olvasó estjével zárult.
Néhány szóval üdvözöltem az írónõt és kedves édesap-
ját. Az író már a beszélgetés elõtt készségesen dedikálta
a könyvtárunkban fellelhetõ valamennyi kötetét. Az es-
tet Balogh Józsefné nyitotta meg, röviden beszélt vendé-
günk életérõl és átadta nekem a szót. Számomra örven-
detes volt, hogy e nagyszerû történelmi regényeket író
hölggyel folytatott beszélgetésembe kedves olvasóim is
szépen bekapcsolódtak. Az igazán jóhangulatú beszélge-
tés során fény derült arra, hogy a hölgy a nagyanyjának

a tiszteletére felvett nevét viseli. Õszintén beszélt életút-
járól, a különbözõ kiadókkal történt kapcsolatai alakulá-
sáról és felfedte az anyaggyûjtési módszereit. Megbizo-
nyosodhattunk az író körültekintõ alkotási folyamatáról
és a szereplõi jellemének formálási módjáról. Elsõként -
mivel a második világháború kezdetének nyolcvanadik

évfordulója hamarosan következik - A Német lány címû
kötetrõl volt szó. Aztán - tekintettel arra, hogy  az Em-
ma trilógiában az események helyszíneként Szántód is
említésre kerül  - a hallgatók figyelmét erre a mûre irá-

nyítottuk. Többeket a boszorkányokkal kapcsolatos al-
kotások valóságos alapja érdekelt. Már a következõ mû
tervezete is szóba került, de ennek az alkotásnak a címe
számunkra még rejtély maradt, csupán azt tudtuk meg,
hogy ez a kötet várhatóan késõ õsszel kerülhet az érdek-
lõdõk kezébe.

Elköszönéskor Fábián Janka örömmel vette át a Szán-
tód a mûvészetekben címû kötetet és meglepõdött, hogy
ebben a könyvünkben õ is szerepel.



RIGÓ UTCAI STRAND

Az elsõ megrendezett bajnokságra 10 évvel ezelõtt ke-
rült sor.
Azóta jelentõs változásokon ment át a strand és vele
együtt a sportolási lehetõségek is.
Idén július 6-án került sor az elsõ szervezett játékra,
ahol a strandröplabda mérkõzéseken 4 csapat vett
részt, nemeket tekintve vegyes csapatok, korosztályt
tekintve szintén spektrumot képviseltek a játékosok.
A tavalyihoz képest elforgatott pálya vegyes fogadta-
tásra talált, de hamar hozzászoktak a használói. Pár
labdát azért még kilukasztott a kerítés melletti tüskés
bokorsor…

Véleményem szerint jelentõsen
megemelkedett a létszám a stran-
don és vele együtt az aktívan spor-
tolók száma is. Az új fitneszgépek
szinte mindig mozgásban vannak és
töretlen a vízi eszközök nép-
szerûsége is. 16 óra után csökken a
homok forrósága, így általában ját-
szanak rajta. Szombat és vasárnap
igazi derbik alakulnak ki és érez-
hetõen megnõ a játékerõ az érmek-
nek köszönhetõen. A magas indu-
lószám miatt hamar elfogytak az
emléklapok, de sokan nem is igény-
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Tisztelettel megköszönöm a kedves olvasók nevében a
legutóbbi idõben kapott adományköteteket Brenner Ka-
talinnak, Horváth Sándor kedves családjának, Máró
Lászlónénak, Surányi Róbertnek,és a ....
Külön köszönet Marion Töppke számára, aki a
testvértelepülésünkbõl - Kemmernbõl - küldött német

nyelvû ajándékkönyveket. Itt említem meg, hogy jóma-
gam is számtalan német nyelvû könyvet adományoztam
a könyvtár idegen nyelvû részlegének a felújítása céljá-
ból.

Maurer Theodóra
könyvtáros

Részlet Simonné Pohner Mária versébõl, aki rendszeres résztvevõje a SZKÍT-nek

Csak egy  álom?

Szántód felöl árgus szemmel figyelem az ébredezõ tavat,
annyira szép, talán nincsenek is rá megfelelõ szavak.
Szemben a túlparton Tihany fölött pirkad a Nap.
Megmutatja légies könnyed selyempongyoláját,
majd magára ölti vakítón csillogó aranyruháját.
Oly pajkosan siklik végig vele a tengerkék vízen,
a játékos kis habok kacagva sírnak bele.
De jaj, a semmibõl jön egy óriás fergeteg!
Hatalmas, sötétszürke felhõk tarkítják az eget,
a haragos szél fodrosra borzolja a menta zöld vizet.
Nagy erõvel a parti sziklákhoz csapja, az ég össze ér vele.
Nemrég minden olyan szép volt, mint egy mesebeli álom,
most meg a haragosan tajtékzó, szürke tengert látom.
Hirtelen leszakad az ég,
már ázik a Szántódi rév.
Majd újra kigyúl a tüzes fény, az égi,
megérdemelt csókját a Balatontól kéri.

STRAND ÉS SPORT HÍREK 



Tisztelt Vizvári Attila!
Tisztelt Szántódi Hírlevél!

Örömmel és büszkeséggel szeretnék beszámolni arról,
hogy a Szántódi Önkormányzat névhasználati hozzá-
járulásával létrejött egyesület, a Szántódi Vitorlás
Egyesület milyen eredményes és sikeres idõszakon
van túl.

Egyrészt a Szántódi KFKI kemping területén július 5-
13. között sikeresen megtartottuk a korábban más
szervezeti keretek között rendezett, de immár 53 éves
múltra visszatekintõ vitorlástáborunkat összesen kö-
zel 150 fõ részvételével. Másrészt, ahogyan ígértem a
névhasználati kérelmemben, az egyesület leigazolt
versenyzõi lelkesen - és bár többségük elsõsorban
hobbivitorlázó - mégis olykor kimagaslóan eredmé-
nyesen vesznek részt a hazai vitorlás versenyeken,
köztük kiemelten a legnagyobb megmérettetésen, a
Kékszalagon.
És az egyesület nevével így hozzájárulnak a település
jó hírnevének terjesztéséhez is.
Az idei Kékszalagon 5 olyan hajó indult, ahol a kor-

mányos az egyesületünk, a Szántódi VE leigazolt ver-

senyzõje, így az eredménylistán a mi nevünk szerepel.
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lik már. A jó hangulatot garantálja az amatõr sportjel-
leg és a szabályokat sem kell emlegetni. Az idõjárás is
kegyes volt eddig hozzánk. Ritka volt a hétvégét érin-
tõ sportolás szempontjából kedvezõtlen idõ. 14 külön-
bözõ sportágat/sportszert számoltam össze, ami már
felér egy olimpiával. A programsorozat Vonyarcvashe-
gyen ér véget, ahol strandröplabda sportágban képvi-
seljük Szántódot. A programokon készült képeket
meg lehet nézni itt: https://www.facebook.com/szan-
todrigoutcai.szabadstrand?fref=ts

Galó Tibi szervezõ

KÉKSZALAG BALATON KERÜLÕ VITORLÁS  VERSENY 2019.

Tisztelettel: Szabó Csaba
Szántódi VE elnök

20/ 912 4376

További információ az 51. Kékszalagról: 
https://hunsail.hu/uploads/12724/51-kekszalag-nagydij/K%C3%A9kszalag abszol%C3%BAt 2019.xlsx
https://www.facebook.com/groups/119056948125964/announcements/



Varga Zoltán
Balatoni álom

Gyémánt hamarabb porlik el, mint hogy Téged ne itt érne el a reggel,

vándor vagy, álmodozó-utazó morajlásban szövöd tovább álmod,

jólesõt ásítasz, hûsít a víz közelsége, libabõrös vágyak...

Pirkad, indulni kéne, vár a Nap, a sok ember...Ez kell? A pillanat?

Mi lesz veled, ha a Nap sugarai elõl fel nem állsz, tovább maradsz..?

Balatoni álom, az idõ elszáll, vele a nyár, fájó gondolat!

Nem akarsz, mégis felállsz és indulsz, körbe ér a Nap hajnali szele,

lecsavart levelet forgat utadon a szél, a lázas éj véget ért,

kéj-nádas, egyedül baktatsz haza, kiürült mára méregpoharad...
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Dr. Völgyi Ildikó

Az én Balatonom

Az én Balatonom
meleg kék,
mint egy vasalt ing
levendulaillata kél,
köves partjai között
a szél fia zenél,
hegyei felett csillagok
gyúlnak napról napra,
a Hold éjszakánként
lányregényét írja,
a Nap fürdõzik benne
magát lehûtve,
oldódik vizében,
minden nappal fiatalabb,
így tûnik el majd az ég alatt...

Lédikó
2019.06.26.
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S z á n t ó d i  H í r l e v é l
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
A lapban közzétett írások nem minden esetben a

Szerkesztõség álláspontját tükrözik.
Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza!

A szerkesztõség a beküldött írásmûvek tartalmi, stiláris hibáiért felelõsséget nem vállal.
A lap kereskedelmi forgalomba nem kerül.

Köszönjük, hogy fényképekkel segítették
munkánkat:

· Csizmadia Viktória
· Kalocsa György
· Kõvári László
· Németh Zoltán
· Pataki Ildikó
· Páli Annamária és Viktória
· Szabó Csaba
· Takács Viktória
· Vargha Éva Szántód Rigó utcai

Szabadstrand

KÖSZÖNET
(részlet a levélbõl)

Mélyen tisztelt Vizvári Attila
Polgármester Úr!

Mindenekelõtt megköszönöm Önnek és a vezetése
alatt álló Önkormányzatnak azt az évek óta tapasz-
talt lelkes, anyagi áldozatokat sem kímélõ kulturális
tevékenységet, amit Szántód község mûvelõdéséért
tesz.
Jól mûködõ könyvtár, színvonalas rendezvények,
rendszeresen, immár nyolcadszor szervezett
Szántódi Kötõdésû Írók találkozója, és sorolhatnám
tovább.
A sok munka meghozta eredményét, már Szántód
határain túl is visszhangra talált.
Nagy hatással volt ránk az a miliõ, melyet a
szervezõk megteremtettek számunkra. Barátságos
fogadtatás, megvendégelés, magas színvonalú kiál-
lítás, technikai eszközök üzemeltetése, stb.
Nem véletlen, hogy további köszönõ szavaimat a
végére hagytam. Minden elismerés illeti az írókat,
költõket, Stekly Zsuzsát, Balogh Józsefné
mûvelõdésszervezõt, Maurer Teodóra könyvtárost,
írót, a SZKÍT szervezõjét, Morvayné Török Csillát a
Szántódi Hírlevél szerkesztõjét, valamint az õket
segítõ szántódiakat. Jó egészséget, sok sikert
kívánok valamennyiüknek.

Nagy tisztelõje: Hidvégi Iván

„A legszebb emlék a szeretet, melyet mások szí-
vében hagyunk magunk után.”
M. T. Ciceró

EMLÉKEZZÜNK
Brunner János

erdõmérnök
1927-2019

Életének 91. évében elhunyt.

A SEFAG Kisbárapáti Erdészetének, késõbb a
Szántódi Mûszaki Erdészetének vezetõje volt.
Szenvedélyesen vadászott és idõs koráig járta a
somogyi erdõket. Az 1967-ben alakult Gyótai Va-
dásztársaság alapító tagja, 1985-2001-ig elnöke,
majd örökös tiszteletbeli elnöke volt. 
Jani bácsi ismert volt jó humoráról, történeteit
szívesen hallgattuk. Szántód közéletében aktívan
részt vett, korábban a Választási Bizottság elnöki
tisztét töltötte be. Tapasztalatait szívesen megosz-
totta másokkal.
Családjával szeretetben, megértésben élt Szántó-
don, Irénke nénivel augusztus 14-én lett volna a
64. házassági évfordulójuk.

Nyugodjon békében!
Szántód Község Önkormányzata



Hétfõ: 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   - órától 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

PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM KÖZÖSSÉGI HÁZSZÁNTÓDPUSZTA

FONTOSABB TELEFON SZÁMOK

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

Keressék és figyeljék szórólapjainkat, hirdetõtábláinkat,
weboldalunkat valamint a képújságot!
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Információ: Pálóczi H. Ádám Közösségi Ház
8622 Szántód, Iskola u. 9.
Tel.: 84/347-685; 06 30 265-4981 
E-mail:info@szantod.hu   www.szantod.hu  

Gábor Lászlóné Margit IKK vezetõ
Nyitvatartás fõszezonban: 

naponta 8:30 -18:00
Tel./Fax: +36 (84) 348-947, +36 (84) 348-946

06-(30)447-82-45 E-mail:szantodpuszta@gmail.com
www.szantodpuszta.hu 

BAHART inform. Komp 348-744
Biztosítás Brunner Jánosné 06/30 553-5684
Fogászat Balatonföldvár 340-670
Földvár TV 340-319
Gyógyszertár Balatonföldvár 540-904
Gyógyszertár Köröshegy 540-020
Gyógyszertár Szántód 568-490
Kistérségi Iroda Balatonföldvár 540-269
Kórház-Rendelõintézet Siófok 501-700
KÖGÁZ  hibabejelentõ 06/80/301-301
MÁV infó 06/1 349 4949
VOLÁN infó                                       06/84 310-220
Orvosi rendelõ B.földvár 540-246
Orvosi ügyelet B.földvár 340-113
Orvosi rendelõ Kõröshegy 340-008
Postahivatal Szántód 310-781
Rendõrõrs B.földvár 340-004
Rendõrség KMB Molnár Balázs 06/70/415-9728
Siókom Kft. (Hulladékszállítás) 84/503 - 200
VIDaNET  kábeltelevízió Zrt. 1203
Vízmû hibabejelentõ 06/80/247-247
Falugazdász Tálos Eszter                 06/70/489-3910
Falugazdász Simor Ákos                  06/30/698-6127

Körzetszám    84              Irányító szám  8622
Mentõk 104
Tûzoltóság 105
Rendõrség 107
Rendõrkapitányság Siófok               06 (84)519-150
Rendõrõrs B.földvár                        06 (84)340-004
Rendõrjárõr Balatonföldvár 06/20/ 448-7941
Rendõrség KMB Molnár Balázs 06/70/415-9728
Segélyhívó 112     
Kormányhivatal Balatonföldvár 84/795-068

***
Önkormányzat Szántód 347-685
Polgármester  Vizvári Attila 545-047, 06/30/905-3015
Mûszaki csop. vez.Németh Zoltán 06/30/916-0140
Falugondnok Mucza Milán 06/30/400-1221
Köz.Ház és turisztikai információ
Balogh Józsefné 06/84 345-384; 06/30 265-4981 
Könyvtár Maurer Teodóra, 15 órától   345 - 384
Családgondozó Csizmadia Viktória 06/20/386-0173
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

S Z Á N T Ó D  S O M O G Y  É S Z A K I  K A P U J A


