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Egy angyal hozta a hírt Neked. Az Úr elõtt kedves neved. Így szólt
hozzád: „Ím, gyermeket fogansz ki majd az Úrtól születik, és Megváltónak nevezik. S Mária halkan súgta: hallelujah, hallelujah…
Mikor József egy álom útján mindezt meghallotta… együtt éneklik
hallelujah, hallelujah… Egy csillagtól ragyog az ég és ez mutatta az
utat feléd egy apró jászolhoz, hol közénk jöttél, megszülettél. Ó
angyal vezette pásztorok mind térden állva mondjatok hálás szót
az Úrnak: hallelujah, hallelujah… Meghatódva állnak ott, a pásztorok, a királyok, a kisdednél, hol csillag gyúlt az égen, ajándékot
hozának, a megszületett királynak. S mind az angyalokkal zengik:
hallelujah, hallelujah…
Forrás. Sounds Of Chridtmas – Hallelujah (Magyar karácsonyi acapella cover)
Pentatonix version

Köszöntõ az idõsek napján

A véradók kirándulása

Stekly Zsuzsa alkotása
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TISZTELT SZÁNTÓDI POLGÁROK!
Õszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel mondunk köszönetet Szántód község minden lakosának, azért a bizalomért - amelyet elõször ajánlásaikkal - az októberi választáskor pedig szavazataikkal nyilvánítottak ki.
A jövõben is olyan összetartó, a település érdekeit segítõ képviselõ-testület dolgozik Önökért, akik ismerik napjaink helyi gondjait. Tudunk az idõsekrõl, az elesettekrõl, a betegekrõl, az egyedülállókról.
Nagyra értékeljük a segítõ szándékot, a tisztességet, becsületet, a mások problémáit is szem elõtt tartó véleménynyilvánítást.
Maradjunk együtt, mint ahogy jelezték felénk szavazataikkal a választás napján!
Köszönetet mondunk Látrányi János úrnak, az elmúlt választási ciklusban végzett képviselõi munkájáért!
Tisztelettel:
Vizvári Attila polgármester
Kurdiné Éberhardt Edit alpolgármester
Hollósi Dezsõ képviselõ
Mucza Milán képviselõ
Németh Zoltán képviselõ

A KÉPVISELÕ-TESTÜLET NEVÉBEN, KÍVÁNOM, HOGY A KARÁCSONY
TELJEN SZERETETBEN, BÉKÉBEN!
KÍVÁNOK MINDENKINEK JÓ EGÉSZSÉGET, EREDMÉNYEKBEN GAZDAG
BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT!
VIZVÁRI ATTILA
POLGÁRMESTER
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Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2019. szeptember 24. – 2019. november 20-ig hozott határozatairól szóló tájékoztatás
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2019. szeptember 24-i ülésén hozott döntései:
-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a polgármester két ülés közötti tevékenységérõl szóló beszámolót elfogadta.
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Magyar Falu Program keretében falugondnoki busz cseréjére vonatkozóan pályázat benyújtásáról döntött

-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához való csatlakozásról döntött

-

Egyéb testületi döntést igénylõ ügyek között a Képviselõ-testület döntött
o

a Magyar Légimentõ Szolgálat részére támogatás nyújtásáról, valamint

o

a véradók kirándulásának támogatásáról.
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2019. október 4-i rendkívüli ülésén hozott döntései:

-

-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a strandfelújítással kapcsolatosan beérkezett árajánlatokról döntött:
o

Rigó utcai strand vizesblokk felújítására, valamint

o

Juhász Gy. utcai strand szaniterkonténer alapozásának elkészítésére vonatkozóan.

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta a Szántód 887 hrsz-ú ingatlan településkép
védelmi ügyét.
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2019. október 22-i ALAKULÓ ülésén hozott döntései:

-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta a választásról szóló tájékoztatót a választásról
Az alakuló ülésen átadásra kerültek a megbízólevelek
A polgármester, az alpolgármester és a képviselõ-testület tagjai letették az esküt
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta a polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseit
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete megbízást adott a polgármesternek az SZMSZ felülvizsgálatára
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete megválasztotta az Ügyrendi Bizottság elnökének Mucza
Milánt, és tagjainak: Hollói Dezsõt és Németh Zoltánt.
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete alpolgármesternek Kurdiné Éberhardt Editet választotta
meg.
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete döntött a polgármester illetményérõl, költségtérítésérõl, valamint az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítésérõl.
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a gazdasági program kidolgozására megbízást adott a polgármesternek
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete döntött a társulási tanácsokban történõ képviseletrõl
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az iskolai felvételi körzetek kialakítására vonatkozóan arról döntött, hogy a körzethatárokban változást nem tart szükségesnek, a településen élõ gyermekek számára továbbra is a balatonföldvári Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola kijelölését javasolja.
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2019. november 7-i rendkívüli ülésén hozott döntései:

- Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete volt Postás tábor ingatlanra vonatkozó telekalakítás és ingatlan tulajdonjogának helyi önkormányzat részére történõ térítésmentes átruházásáról szóló szerzõdést megtárgyalta, -kis kiegészítéssel- jóváhagyta.
Dr. Nagy Ildikó
hatósági osztályvezetõ
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TÁJÉKOZTATÓ
SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOKRÓL ÉS
KÖTELEZETTSÉGEKRÕL
Tisztelt Szálláshely-üzemeltetõ!
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) egy új, digitális adatszolgáltatási rendszer,
amely lehetõvé teszi, hogy valós idõben legyen látható az országban található összes szálláshely forgalmi, statisztikai adata: azaz hány felnõtt, hány gyermek érkezett, honnan jöttek, mennyi idõt töltöttek el, milyen szolgáltatásokat vettek igénybe és mennyit költöttek a belföldi és külföldi vendégek.
Az új rendszer bevezetésével minden szálláshely digitálisan, szálláshelykezelõ szoftver használatával
tudja teljesíteni a vendégek bejelentkezésénél elõírt adatrögzítési kötelezettségét. Az NTAK
közvetlen adatkapcsolat formájában adatot fogad a szálláshely-szolgáltatóktól, ezeket tárolja, feldolgozza, valamint a törvényben meghatározott hatóságai számára ezeket szolgáltatja.
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (továbbiakban: NTAK) (mûködését a 2018. évi
XCVII. törvény a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény,
a részletszabályokat pedig a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi
CLVI. törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X.15.) Korm. rendelet határozza meg.
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ bevezetésével a kialakított rendszerbe valamennyi
szálláshely-szolgáltató köteles az NTAK https://info.ntak.hu/ internetes felületén keresztül regisztrálni, továbbá a rendszerrel kompatibilis szálláshely-kezelõ szoftvert alkalmazni és rajta
keresztül vendégforgalmi adatokat szolgáltatni. A regisztrációhoz ügyfélkapus azonosítóval kell rendelkezni.
A regisztráció és a szoftverhasználat minden szállashely-szolgáltató részére kötelezõ, a határidõk
azonban szálláshely-típusonként eltérõk:
Szálláshelytípus
Regisztrációs idõszak
Adatszolgáltatás kezdete
szálloda

2019. június 1. és 30. között

2019. július 1-jétõl

között
panzió

2019. szeptember 1. és 30. között

2019. október 1-jétõl

között
kempingek,üdülõházak,
közösségi szálláshelyek,
egyéb szálláshelyek,
magánszálláshely,

2019. december 1. és 31. között

2020. január 1-jétõl

falusi szálláshelyek
A szálláshely-szolgáltató feladata, hogy elektronikus úton regisztráljon az NTAK üzemeltetõje által
e célra mûködtetett elektronikus felületen. A regisztrációs folyamat keretében kerül sor:1.) a szolgáltató, 2.) a szálláshely, valamint 3.) a szoftver regisztrációjára.

2019. december

5. oldal

Szántódi Hírlevél

A magán-szálláshelyek üzemeltetõi („fizetõvendéglátók” illetve, akik 2019. június 28-a elõtt
„egyéb” típusú szálláshelyként lettek nyilvántartásba véve)
1. 2019. december 1. és 2019. december 31. között kötelesek regisztrációt teljesíteni NTAK honlapján
A regisztrációhoz ügyfélkapu azonosítóval kell rendelkezni.
2. 2020. január 1. napját követõen kötelezõ a napi adatszolgáltatás teljesítése.
(Fontos, hogy szezonális mûködés esetén kiválasztható a nyitva tartás kérdésnél az
„Idõszakosan” opció, így az üzemen kívüli idõszakban nem kell napi adatszolgáltatást teljesíteni.)
3. A szálláshely szolgáltatóknak a törvényben meghatározott adatok továbbítására (adatszolgáltatás) szálláshelykezelõ szoftvert kell alkalmazniuk. Az alkalmazható szoftverek listája
megtalálható NTAK honlapján. A legfeljebb 8 szobát 16 férõhellyel hasznosító szálláshelyszolgáltatók részére a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. térítésmentes szoftvert biztosít („az
Én Vendégszobám” elnevezésû egyszerûsített vendégnyilvántartó alkalmazás: info.azenvendegszobam.hu). Ezen az oldalon található „igazolás a szálláshely bejelentéséhez” gombra kattintással a Regisztráció és igazolás igénylése kérelem kitöltése után, elektronikusan megkapja a szálláshely szolgáltatója az igazolást, mely a szálláshely-szolgáltatás bejelentéshez szükséges szoftver meglétét igazoló dokumentum.
4. Új szálláshely-szolgáltató a szolgáltatás megkezdését követõ 5 napon belül köteles regisztrálni az NTAK rendszerben.
Felhívjuk a szálláshely-szolgáltatók figyelmét arra, hogy a fentiekben ismertetett NTAK regisztrációs
és adatszolgáltatási kötelezettség FÜGGETLEN a helyi idegenforgalmi adózással kapcsolatos
teendõktõl és határidõktõl. Az NTAK felé történõ adatszolgáltatással párhuzamosan a korábbi években megszokott módon továbbra is kötelezõ a papíralapú vendégkönyv vezetése, valamint az idegenforgalmi adó bevallása és megfizetése a tárgyhónapot követõ hónap 15. napjáig a helyi adókról szóló
önkormányzati rendelet alapján.
Balatonföldvár, 2019. november 29.
Balatonfölvári Közös Önkormányzati Hivatal
Köselingné dr. Kovács Zita jegyzõ
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KÖSZÖNJÜK!
Aranyás Zsuzsa és Lajos nagyobb méretû, régi térképet ajándékozott községünknek.
Elmondásuk szerint - a térkép, amelyen nincs évszám - a háború alatt került a házukba. Szerepel rajta, a
Magyar Királyi Térképészeti Intézet felirat, és a megrendelõ, - a Keresztény Fõiskolai Hallgatók „Centrum” Fogyasztási Szövetkezete - készítette. Szántód és környéke is látható a térképen
Terveink szerint a restaurálás után látható lesz az önkormányzatnál.
Vizvári Attila
polgármester
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Szeretném megköszönni azoknak a
segítségét, akik ötletekkel,
fényképekkel, írásokkal segítették a
szerkesztõség munkáját!
A balatonföldvári és a szántódi
hivatal dolgozóinak
• A mindenkori képviselõ-testületnek
• Az állandó rovatok íróinak a tartalmas beszámolóit
• Bor Ferencnek technikai és szerkesztõi útmutatásait
• A Kárpáti család sokoldalú segítségét
• A balatonföldvári Quick Press nyomda tulajdonosainak, Bogdán Zoltánnak és
feleségének Katinak a türelmet és szakmai segítségnyuyújtását
• A fényképeket Kõvári Zoltánnak, Morvai Zsoltnak, Nagy Árpádnak, Németh
Zoltánnak és Pataki Ildikónak
Békés, boldog ünnepeket!
Morvayné Török Csilla szerkesztõ
•

A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI
Idõsek napja
Idõsödõ világban élünk. Ez nemcsak azt jelenti, hogy
tovább élünk, mint korábban, hanem azt is, hogy ma
az idõsek sokkal többre képesek, mint évtizedekkel
ezelõtt.Az idõskorúakat évente legalább egyszer „hivatalosan” is megünnepeljük, idén ez a nap október
11-e volt. Mielõtt felcsendült volna a zene, Vizvári Attila polgármester köszöntötte a szépkorúakat.
A beszéd végén elmondta, hogy otthonában köszöntötte a két legidõsebb nénit, Szegedi Sándorné Margit
nénit, Pusztai Lajosné Rózsika nénit. A legidõsebb
bácsit, Cseh Feri bácsit pedig születésnapján köszöntjük. Mindhárman jó egészségnek örvendenek.
Ezen a szép délutánon elõször a mindig vidám Szántódi Magyarnóta-kör dallamcsokrát hallgathattuk,
majd a szántódi gyerekek szereplésükkel
ajándékozták meg az idõsebbeket. A kis szereplõket
Látrányiné Kiss Gabika óvó néni segítségével készítettük fel.
Gyerekszereplõk:
Horváth Hanna
Ricza András
László Csenge
Ricza Anna
Nagy Karolina
Tatai Anna
Németh Mara
Tatai Dorina
Oláh Dominik
Hálás köszönet a szülõknek és gyerekeknek, hogy lehetõvé tették a mûsor megvalósítását!
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Meghívót kapott rendezvényünkre Zsadon Andrea
és Szolnoki Tibor, akik gyönyörû operett részleteket
adtak elõ a közönség legnagyobb örömére. Nagyon jó
hangulat kerekedett és a mûsor végén már együtt énekelték az ismerõs dallamokat.

Mindig örömmel tölt el, mikor látom, ha valaki alkotni szeret. Ezért is hirdettük meg a Szántódi Hírlevél
oldalán, hogy aki szeretné megmutatni mivel foglalatoskodik szabadidejében, az ezen az esten bemutat-
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hassa. A kiállításon Jambricska Józsefné Klárika gobelin képeit, Máró Lászlóné Magdika kézzel varrt babáit, játékait, Szabó Sándorné Magdika horgolt terítõit, Necskosz Vaszilisz és felesége Csilla különbözõ
technikával készült festményeit, Horváth Kálmánné
Zsuzsa festményét és Maurer Teodóra irodalmi alkotásait tekinthette meg az érdeklõdõ közönség.
Jó dolog látni, hogy a falunkban élõk mire képesek!
A kiadós vacsora után hosszan elbeszélgettek egymással a jelenlévõk. Remélhetõleg mindenki jól érezte
magát!
Köszönjük Molnár Istvánné Rózsikának a szép asztali díszeket, Topos Pincészetnek a felajánlott bort! És
mindenkinek, aki szorgoskodott a konyha környékén!
Isten éltessen minden magyar idõs embert, minden
nap!

Kirándulás
Mint minden évben, az idén õsszel a véradó szántódi
polgároknak kirándulást szervezett önkormányzatunk. Azt hiszem ezzel az alkalommal nagy kedvet csináltunk a jelentkezõknek, mert az úti cél – Páka –
Lenti – Dobronak volt. Egy hét alatt el is kelt az öszszes férõhely.
Október 12-én, reggel hét órakor indultunk – szokásunk szerint – az Aldi áruház parkolójából, és a kilenc
óra már Pákán talált bennünket, Öveges professzor
szülõházánál.
Öveges professzor neve és a hozzá kapcsolódó gyermeki örömtõl csillogó arc az 1960-as években tûnt fel
a televízióban. Egyszerû kísérleteivel, közérthetõ magyarázataival gyorsan a nézõk kedvencévé vált.
A fizikus, tanító Öveges József gyermekkorát és élete
végéig nyarainak nagy részét Pákán töltötte. A házat
1993 óta emléktábla jelöli.
Idegenvezetõnk nagyon kedvesen és érdekesen mutatta be faluja hírességét.
Innen Csömödérbe, az erdei kisvasút megállóhelyére
mentünk, ahonnan közel egy órás erdei zakatolás következett Lentibe a kisvasút végállomására.
A Csömödéri Állami Erdei Vasúté a leghosszabb kisvasúti hálózat Magyarországon, a Zala megyében található rendszer teljes hossza 109 kilométer. Érdekessége, hogy ennek mindössze a harmadán van személyszállítás, a forgalom nagy részét még ma is a fát szállító tehervonatok jelentik. Szóval közel 14 kilométeres
utat tettünk meg ezzel a csodálatos kis szerkezettel a
gyönyörû zalai tájakon.
A végállomáson található a Zalaerdõ Zrt. kis múzeuma, ahol az erdei vasút mellett az erdõ titkaival, és a
fatelep történetével is megismerkedhettünk.
A váróteremben kialakított vasúttörténeti kiállításon
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a menetrendszerûen közlekedõ kisvasút makettje
mellett egy interaktív térképen kaptunk érdekes információkat a kisvasút jellegzetességeirõl.
Innen a Rózsakert étterembe indultunk, hogy egy kicsit pihenjünk és a megrendelt ebédet elfogyasszuk.
Ebéd után sietõsen indultunk Dobronakba, mert 15
órára várták csoportunkat. Itt található Közép-Európa egyetlen orchideafarmja, amelyet mi is meglátogattunk. Az idegenvezetõ hölgy már várt bennünket. Elmondta, hogy évente csaknem 500 ezer növényt nevelnek,160-féle orchideát termesztenek, trópusi körülményeket biztosítva számukra. A kiállítótérben, ahol
400 különbözõ növényt szemlélhettünk meg az eredetihez nagyon hasonló körülmények között. Az elõtérbe érkezve, szinte mindenki a vásárlással volt elfoglalva.
Az épület elõtt, gyönyörû napsütésben sütkéreztünk,
kávézgattunk, beszélgettünk.
Komótosan indultunk tovább Dobronak másik nevezetességéhez., a falu határában elterülõ, gyógyító
energiákkal rendelkezõ Bakonaki-tóhoz.
Itt található a Szent Vid-kápolna, ahol a legerõsebb
energiaáramlást mérték.
E mellett elhaladva lassan megpillantottuk a Szent
Vid forrást is, amely ugyancsak különleges energiával
rendelkezik. Megtöltöttük kulacsainkat, és már indultunk is a tóhoz, amely az õszi pompájával kápráztatott
el bennünket.
A varázserdõ fái alatt sétáltunk vissza buszunkhoz,
hogy elköszönjünk Szlovéniától. Este fél nyolckor kanyarodott vissza buszunk a kiindulási helyünkre.
Gyönyörû idõ, szuper társaság, érdekes helyek, igazi
élmények! Ezzel jellemezhetjük a napot. A jövõ tavaszi kirándulást máris tervezgetjük!
’56-os megemlékezés
Jeles nemzeti ünnepünkön – október 23-án – az
1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulójára emlékeztünk. Községünkben október 22-én, délután 16 órakor tartottuk a megemlékezést a tiszteletükre állított kopjafánál.
E nap a terror és az elnyomás elleni hõsi küzdelemre,
a szabadság szeretetére emlékeztet minket magyarokat.
A Himnusz elhangzása után Vizvári Attila polgármester ünnepi megemlékezõ sorait hallhattuk. Beszélt az
eseményekrõl, és az azt követõ idõkrõl.
Majd a Gróf Széchényi Imre Általános Iskola 8. osztályos diákjainak ünnepi mûsorát láttuk. A 63 évvel
ezelõtti balatonföldvári eseményeket dolgozták fel.
Az ünnepi mûsor – a látványon túl – nagyon jól összefoglalta a szabadságharc menetét és érthetõvé tette a
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A megemlékezés mécsesei még napokig égtek a kopjafa körül.

Karácsonyi gondolatok
Karácsony idõszaka a sok izgalom, készülõdés és felfokozott állapot mellett arra is alkalmat ad, hogy kicsit visszatekintsünk az évre, amely számomra is rendkívüli gyorsasággal telt el. Arra, ahonnan indultunk,
amit elértünk, vagy éppen nem értünk el. Remélem
jövõre is hasonló évet formálhatunk magunknak!
Szeretném megköszönni, hogy itt voltak, eljöttek a
rendezvényekre, hogy bíztak bennem és az önkormányzatban is. Szeretném megköszönni minden embernek, akikkel napi kapcsolatban állok a sok segítséget!
megtörtént eseményeket és azok jelentõségét. Nagyon sokrétû elõadást láthattunk, melyben volt: zene,
tánc, vers és jelenet egyaránt.
Köszönetet mondunk a látványos és egyben megható
mûsorért:Fehér László, Németh Judit és Várszegi Balázs felkészítõ tanároknak.
Önkormányzatunk részérõl még két vers és egy dallam csendült fel tisztelegve a hõsök elõtt. Szántód
község nevében Vizvári Attila polgármester és Hollósi
Dezsõ képviselõ helyezett el koszorút a kopjafán. A
Nyugdíjas Klub nevében pedig Sebestyén Ferenc és
Sebestyén Ferencné.

Kívánok mindenkinek
Áldott, boldog Karácsonyi Ünnepeket!
Balogh Józsefné Zsuzsa
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A KÖNYVTÁR HÍREI
A Magyar Népmese Napja alkalmából könyvtárunkban minden évben rendszeresen és változatos módon
tartottunk a gyermekeknek Benedek Elekkel kapcsolatos foglakozást.
Az idén emlékezünk a nagyszerû meseíró - Elek apó születésének 160. és halálának 90. évfordulójára. A róla megjelent monográfiára - Dr. Hegedüs Imre János
kötetére - hívtam fel a kedves résztvevõk figyelmét.
A szeptember 30-án kezdõdött és az október 6-áig tartott idei Országos Könyvtári Napok programjába is
bekapcsolódva - nyomban az elsõ „A mese hatalma“
napon - Mátyás király koronázásának 555. évfordulójára emlékeztünk. Az õ tiszteletére a könyvtárban neves
és igazságos királyunkkal összefüggésben lexikonokat
lapoztunk fel, róla szóló meséket soroltunk fel és
mondákkal ismerkedtünk. Volt a témához fûzõdõen
rejtvényfejtés, láncolvasás, könyvajánlás és megmutattam azt az érmet, amelyet a Magyar Éremkibocsátó
erre az alkalomra jelentetett meg.
A meghívóban szereplõ felhívásnak megfelelõen nagyon szép rajzot készített Németh Mara hatodik osztályos tanuló, aki emléklapot, könyvjelzõt és a Mátyás
királyról elmondott ismereteiért egy jelképes koronát
is kapott.
Minden kedves érdeklõdõ számára sok szeretettel
ajánlom a Mátyás királlyal kapcsolatos könyveinket.
Érezzék meg önök is, milyen is a mese hatalma! Mivel
a mesével gyógyítani is lehet, forgassák haszonnal Boldizsár Ildikó Meseterápia címû kötetét is!

zett. A „Tekerj!“ napon résztvevõk a Szent Kristóf
tanösvény útvonalát választották. Ezen az öt kilométeres szakaszon a kerékpárosok elhaladtak a Kossuth
park mellett, ahol gesztenyét gyûjtöttek. A Móricz
Zsigmond utcán jutottak a révig. A révet a pusztával
összekötõ kerékpárúton hamarosan elérték a Kristóf
kápolnát és a temetõt. A puszta hátsó kijáratától a
Római úton - a községünk önállóvá válása után hamarosan a helyi emberek összefogásával ültetett idõközben nagyra nõtt kõrisfasort megcsodálva - az Erdészet
tér felé vették az útjukat. Minden állomásnál elolvasták az információs táblán álló adatokat, és a szép õszi
idõben élvezték a táj szépségét. Köszönet Somogyi
Renáta, könyvtáros, Pappné Molnár Veronika, mûvelõdésszervezõ és Balogh Józsefné mûvelõdésszervezõ
számára.
Köszönet a túrán résztvevõ kedves olvasóknak.

***
1849-2019
Ebben az évben egy kiállítással tisztelegtünk az
1848/1849-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója elõtt. A könyvtár elõterében lévõ tárlókban elhelyezett cikkek, könyvek és érem újabb ismeretekkel
szolgáltak a könyvtárba látogatók számára. Az érdeklõdõk olvashattak a szabadságharc legjelentõsebb
egyéniségeirõl,csatahelyeirõl, a betyárok a harcok folyamán betöltött szerepérõl és a szabadságharc nemzetközi emlékhelyeirõl.
Ez az összeállítás október közepéig volt látható.
***
Németh Mara
***
Ugyancsak az Országos Könyvtári Napok programajánlata szerint a balatonföldvári Bajor Gizi Mûvelõdési Ház és Városi Könyvtárral összefogva a
Pálóczi Horváth Ádám Közösségi Ház és a Tüskés Tibor Könyvtár október 5-én egy kerékpártúrát szerve-

1956 eseményérõl is ugyancsak a könyvtár elõterében
lévõ tárlók kiállítási anyagával emlékeztünk meg. A
kort idézõ könyvek, cikkek, költemények mellett külön értéket képviselt az a legújabb kétkötetes könyvünk, amely dokumentálja, hogy a forradalom napjaiban az események miképp zajlottak megyénk egyes te-
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úgy mesélték, hogy a németek Tihany felõl indulva
bombázták Szántódot, ahol akkor oroszok voltak. A
család a ház pincéjében volt, a gyerekek – köztük egy
7 éves mélykuti vendég kislány, Gerencsér Edit is –
aludtak. A felnõttek és Márton Margitka (a harmadik
gyerek, aki akkor 14 éves volt) ki tudták magukat a
törmelék közül „ásni”. Sajnos a három alvó gyereket
nem sikerült megmenteni. Anyakönyvezésük egy évvel késõbb történt meg. A vendég kislány, aki szintén
ott és akkor halt meg, szüleivel Mélykutról menekültek Szántódra Mártonékhoz, abban a reményben,
hogy itt biztonságosan átvészelik a háborút. A két
Márton gyerek, Ferike és Etuka a régi földvári temetõ
elsõ pár halottja volt.
Márton Feri bácsi egy 1954-es önéletrajzában (amit
évekkel ezelõtt Márton Istvántól kaptam meg a családkutatásomhoz anyagnak) ezt írta:
Mártonék bombatalálatot kapott egykori háza (ami az
újjáépítése után, gyermekkoromban is ilyen volt).

lepülésein. Fellapozhatták a kedves érdeklõdõk az
1956 sajtóanyagát tartalmazó kötetet, beleolvashattak
a tanúk vallomásaiba és ismerkedhettek az esemény
nemzetközi emlékhelyeivel.
***
Még két újabb - helyi vonatkozású - adalék a második
világháború évfordulója kapcsán
Hírlevelünk elõzõ számának megjelenése óta egy igen
kedves olvasóm - Aranyás Zsuzsa - keresett fel a
könyvtárban, és a Szántódot érintõ a második világháborúval kapcsolatos ismereteire volt szíves felhívni a
figyelmemet.
Köszönet Aranyás Zsuzsának úgy az írásáért mint a
beleegyezéséért.
Az alábbiakban közöljük a tõle kapott teljes anyagot.
Kedves Teodóra!
Ígéretemnek megfelelõen küldöm - a II. világháború
Szántódot érintõ eseményeirõl készülõ anyaghoz – az
általam ismert anyakönyvi adatokat.
Miként beszéltünk is róla, Márton Ferencék (a feleség
lánykori neve Földesi Margit volt) szántódi házát
1944. december 4-én bombatalálat érte. A családban

A II. világháború Szántódot érintõ személyi veszteségeit illetõen én megemlékeznék azokról, akik a
holokauszt áldozatai voltak. Tudomásom szerint ilyenek voltak Balla Miklós (egykori háza a Földesi vendéglõ melletti egyemeletes épület volt és jelenleg is
változatlan külsõ állapotban áll) és Balla Andor is
(az õ egykori házában mûködött évekig a megalakult,
önálló szántódi önkormányzat, de volt idõ, amikor a
szántódi posta is ebben az épületben kapott helyet,
feltételezésem szerint azután, hogy a vasútállomásról
ki kellett költöznie). Õk Szántód háború elõtti fejlõdésének meghatározó alakjai voltak.
Ugyancsak szántódiak voltak, legalább is egy idõben
az elsõ szántódi posta vezetõjének, Radó (magyaro-
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sított név, eredetileg Rosenfeld) Józsefnek családtagjai, Radó Szabina és Radó Teréz, akik a bejegyzés
szerint Auschwitzben pusztultak el. Rosenfeld, (az
1892-ben történt névváltoztatás után) Radó József
1883-tól volt postamester, 1885-tõl távírdász is
Szántódon. 1906-ban mondott le állásáról, ekkortól
lányát Radó Terézt nevezték ki postamesternek, aki
ezt a hivatalt 1922-ig töltötte be. Rosenfeld Szabina
1885-tõl kapott megbízást a távíró kezelésére Szántódon.
Gyerekkoromból emlékszem, hogy azt mondták,
Szántódon két ház kertjében volt orosz (annak
mondták) katonasír. Az egyik a Rév felé vezetõ úton
(talán ma a Móricz Zsigmond u. 5.) Breznyik Lajosné, a másik a szántódi posta utcájában Varga
Jánosné (a lánya Kocsis Ferencné volt) kertjében.
Úgy tudom mindkét katona maradványát a földvári
szovjet katonai emlékmûnél helyezték el.
Remélem valamennyire használható információk
lesznek a fentiek.Az említett, úgynevezett visszaemlékezéseimmel is fogok majd jelentkezni. Minden jót
kívánok és szeretettel üdvözlöm: dr. Hellner
Károlyné sz. Aranyás Zsuzsa
Ugyancsak õ hívta fel a testvére figyelmét a náluk
megõrzésre került régi térképre, amit Aranyás Lajos
a helytörténeti gyûjteményünk számára volt szíves átadni. Tisztelettel köszönöm ezt az 1940-bõl származó
értékes térképet.
***
Örvendetes, hogy ezen a nyáron lényegesen nagyobb
volt könyvtárunk forgalma, mint az elõzõ szezonban.
Számomra az is megnyugtató, hogy ebben az évben
eddig 22 új beiratkozó fordult meg az intézményünkben. Így remélhetem, hogy kedves olvasóimban még
sokáig megmarad a nyomtatott könyvek és az olvasás
iránti szeretet. Talán velem együtt vallják Charles
William Eliot gondolatát: „A könyvek a legcsendesebb és legkitartóbb barátok, a legérthetõbb és legbölcsebb tanácsadók és a legtürelmesebb tanítómesterek.“
***
Szeptemberben és októberben is a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárnak köszönhetõen igen értékes, jelentõs mennyiségû új könyvet kaptunk. A
könyvszállítmányok az utóbbi években a Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár munkatársa
segítségével érkeznek hozzánk. Köszönet Pernecz
Réka kolléganõm szíves segítségéért.
***
A jelentõs állománygyarapodás következtében már
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gondot okozott a könyvek elhelyezése, ezért az állomány helytakarékos átrendezésével igyekeztünk
minden anyagot célszerûen és esztétikusan polcokra
rendezni. Hálás köszönetem Németh Henrietta
együttmûködéséért.
***.
Itt hívom fel a kedves érdeklõdõk szíves figyelmét,
hogy a felszabadult könyvek, az angol és német nyelvû kötetek és egyéb folyóiratok érdeklõdés szerint a
könyvtár nyitva tartási idejében elvihetõk.
***
Ugyanakkor minden olvasó megértését kérve tisztelettel jelzem, hogy könyvtárunk számára a jövõben
helyszûke miatt már nem fogadunk el ajándékkönyveket.
***
Ugyancsak októberben adtam le a jövõ évre szóló újság,- és folyóirat rendelést, valamint az eszközigénylést. Ezeknek köszönhetõen a jövõben is szinte minden korosztályra és több érdeklõdési körre gondolva
érkeznek majd az újságok, és a könyvtár a megyétõl
várhatóan egy új számítógépet is fog kapni.
***
Az idõsek délutánján látott kiállítási anyag elbontása
után Necskosz Vaszilisz a könyvtár számára ajándékozta a Bölcs bagoly címû festményét. Ezúton is köszönjük az alkotó számára e kedves ajándékát.
***
Ajándékkönyvet kaptunk Czemmel Lajosnétól, immár harmadik alkalommal több doboz könyvet Kurdiné Éberhardt Edit családjától és ismét sok szép
német nyelvû kötetet Ute Meingast jóvoltából. Köszönet kedves olvasóim nevében is mindhárom ajándékozó számára.
***
Tisztelettel tudatom a kedves olvasókkal, hogy a
könyvtár az idén december 19-én (csütörtökön) lesz
utolsó alkalommal nyitva.
2020-ban elsõ alkalommal január 6-án (hétfõn) sok
szeretettel várom a kedves olvasókat.
Minden kedves olvasónak vidám óévbúcsúztatót, kiváló egészségben eltöltendõ, boldog és sikeres új
évet kívánok sok szeretettel.
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EMLÉKEZZÜNK BALATONSZÁNTÓD SZÜLÖTTE, TÜSKÉS TIBOR ÍRÓ HALÁLÁNAK TIZEDIK
ÉVFORDULÓJÁRA!
Minden kedves szántódi lakos emlékében él, hogy neves írónk halála óta Tüskés Tibor emléke elõtt községünk évente - immár kilenc alkalommal - rótta le tiszteletét. Kegyelettel változatos emlékmûsorokkal igyekeztünk fenntartani József Attila-díjas írónk emlékét.
Ezen rendezvényeink történéseirõl és egyéb Tüskés
Tibor nevéhez fûzõdõ eseményeinkrõl minden alkalommal részletesen olvashattak helyi újságunkban.
Ez a neves szülöttünk tiszteletére írt versem
az ARANYPOR irodalmi folyóirat legutóbbi
számában így olvasható.

2019. december

ból könyvtárunkban szerényen emlékeztünk, Tüskés
Tibor emlékére gyertyát gyújtottunk, mert ezúton
tisztelettel szeretném a kedves olvasókkal tudatni,
hogy a jubileumi évben a Tüskés Tibor emlékünnepséget Pécsett rendezik.
Ez alkalomból kerül kiadásra a Pro Pannonia Kiadói
Alapítvány gondozásában a kiadó vezetõje, Dr. Szirtes Gábor szerkesztésében a Tüskés Tibor emlékkönyv. A könyvbemutató és az író emléktáblájának leleplezése november 27-én lesz.

Tüskés Tibor halálának 10. évfordulójára
A vasúti õrház, a kocka alakú
egy nagy tehetséget rejtett,
kit anyja hat évig itt nevelgetett.
Nagykanizsa, Budapest,
Kaposvár, Dombóvár és Pécs
voltak élete legfõbb állomásai.
Tanított, szerkesztett, írt és kritizált,
könyvtárosként készségesen szolgált,
az irodalomtudomány céljaiért kiállt.
Alkotói barátságokat ápolt
Takáts Gyulával, Fodor Andrással,
kivel sok levelet is váltott.

Tüskés Tibor emléke elõtt ugyanezen a napon az emlékünnepség idõpontjában a könyvtár elõtti emléktábla koszorúzásával tisztelegtünk.

Becsülte Mészölyt, Kodolányit,
összefogta Pécs alkotó nagyjait,
joggal megérdemelte nagy díjait.
Évente tisztelgünk a szántódi emléktábláinál,
könyvtárlátogatóink megállnak az emléksarkánál,
könyveit kölcsönzik, szemlélõdnek adományánál.
A szülõháza elõtti megemlékezésünk közben
stílusosan éppen vonat haladt el, füttyentett...
s e szántódi vonatfütty írónk lelkéig hatolt...
Az idén már tizedszer üzen neki a mozdony füttye,
õ az égi íróasztalánál dolgozik már egy évtizede,
de a szántódiak szívében él az õ emléke.
/A vers eredeti változatának kézirata - ami a Tüskés
Tibor emlékverseny (Balatonföldvár, Bajor Gizi Közösségi Ház, 2019. 06.13.) napján Szántódon íródott könyvtárunkban elolvasható./
Ezen az õszön - november 11-én - a fent említett ok-

A kedves érdeklõdõk szíves figyelmébe ajánlom ezt a
Tüskés Tibor emlékkötetet, amelyben - a szerkesztõ
számomra igen nagy megtiszteltetést jelentõ felkérésének eleget téve - kitûnõ irodalmárok, szerkesztõk,
az író neves pályatársai és özvegye visszaemlékezései
közt szerény személyem írása is szerepel.
A kötet a könyvtárban megtekinthetõ és megvehetõ.
Maurer Teodóra
könyvtáros
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SZÁNTÓDI MAGYAR NÓTAKÖR HÍREI
Szeretettel üdvözöljük olvasóinkat, ebben az évben
elõször.
Az elsõ félévben érdemleges dolog nem történt, vezetõnk, Bognár Gyula betegsége miatt, amit szerencsésen kihevert és újra közöttünk van.
Utólag is szeretnénk megköszönni a nótakör tagjainak, hogy ez alatt az idõ alatt is kitartottak, rendszeresen jártak a próbákra és keményen gyakoroltak. Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot vezetõnkkel, aki még betegen, otthonról is irányított és segített minket.
A Szántódi falunapra már együtt készültünk. Viszszatértek a jó hangulatú próbák és visszatért a jókedv a tagjaink körébe.
Falunap után Balatonföldvárra,” családi napra”, hívtak minket, ahol valóban, ének, tánc, sütés, fõzés
és minden féle játék foglalta le a résztvevõket.
Bognár Gyula, vezetõnk, most ünnepelte 70. születésnapját, amit a nótás társakkal, mondhatnám
szûk baráti, családi körben ünnepeltünk meg.
Kovácsné, Marika és férje Béla, fantasztikus vacsorával és tortával lepte meg az ünnepeltet és kis csapatunkat. Mindenki nagyon jól érezte magát. Ettünk, ittunk, mulattunk és énekeltünk vezetõnk tiszteletére.
Szántódon az Idõsek napján is szerepeltünk, mint
eddig, nagy sikerrel.

November 15-én, Balatonõszödön is felléptünk az
Idõsek napján. Nagy-nagy siker volt, mindenki fantasztikusan érezte magát és alig akartak elengedni
minket, annyira feldobtuk a hangulatot.
18.-án volt a novemberi próbánk, ami szintén fergetegesen sikerült. Volt születésnapi köszöntés (Molnár István „Kacsa”), névnapi köszöntés (Balla
Jánosné „Erzsike”). Mindenki boldogan ünnepelt.
Ebben az évben már csak egy próbánk lesz, de biztos vagyok benne, hogy nagyon jó és vidám lesz,
mint eddig.
Ezúton kívánunk minden kedves olvasónknak:
Áldott Békés Karácsonyt és Nagyon Boldog Új
Évet
Sebestyén Ica és Feri a nótakör tudósítói

Szántódi Hírlevél
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NYÁRI EMLÉK
Bizonyára ingatja a fejét a kedves olvasó, mikor nyári emlékrõl szóló beszámolót talál egy karácsony közeli lapban. De talán, ha a lelki motiváció felõl közelítjük meg a témát, érthetõbb az idõzítés.
Azt mondják – talán okkal – hogy a balatoni emberek
kevésbé értékelik ezt a természeti csodát és a vele járó lehetõségeket, mint az a nyaraló, vagy átutazó, akinek „ünnepszámba” megy, hogy eltölthet itt pár napot.
Valóban, akik itt élünk természetesnek tartjuk ezt a
környezetet. Fel sem tûnik már a táj szépsége, a Balaton illata, a békazene, a vízimadarak elhúzása a fejünk
felett. Azt a lehetõséget pedig, hogy testi-lelki gyógyír
forrásaként is felismerjük, elviszi a hétköznapi gondok és a munka taposó-malma.
Talán öregségünkre újra felfedezhetjük és a
parton ülve visszaemlékezünk a gyerekkori önfeledt
strandolásra, a halsütödék illatára, fõtt kukoricás kiabálására és arra, hogy hogyan tépte ki kezünkbõl a gumimatracunkat a hirtelen támadt szél. Majd eszünkbe
jut saját gyermekeink pancsolása a sekély vízben, s
ahogy kacagtak késõbb az óriáscsúszdáról lecsúszva.
Aztán újra magával ragadt minket a napi küzdelem, a
gyerekeink pedig már nem velünk akarnak strandolni…
A Balaton most is itt, karnyújtásnyira kínálja
ezer csodáját! Miért nem használjuk ki jobban? Persze, most úgy tûnik, hogy ez annak való, akinek „más
gondja sincs”. Akik ismernek, tudják, hogy beteg
gyermekünket harminc éve gondozom, s emellett két
gyermeket felneveltünk. Mára már Édesanyám is a segítségemre szorul, és munkáért sem kell a szomszédba mennem.
Telnek az évek, sokszor halogatjuk beteljesületlen vágyainkat, s mindig van mire fogni, hogy eltereljük magunkról a felelõsséget. Nekem is meg kellett érnem fél
évszázadot, mire kezdtem kihúzogatni a bakancslistámról a teljesített álmaimat.
Ilyen régi vágyam volt a Balaton átúszás. Elvileg ennek a cikknek is arról kéne szólnia, hogy hogyan zajlott ez az esemény. Nekem mégis az odavezetõ út a
fontosabb.
Mikor harminchét évvel ezelõtt az elsõ átúszást tartották, elhatároztam, hogy teljesítem. Sajnos
túl hamar fel kellett nõnöm. Apánk halála után inkább a ház körüli és azon túli férfimunkák leküzdésére, no meg az iskolára kellett az erõ. Amikor dolgozó
nõ lettem, a nyári 12 órázás után, mégis naponta az
utam a kemping biciklimmel a partra vitt, s levezetésként beleúsztam a naplementébe. Ott kezdõdött az
igazi szerelem a Balaton iránt. Akkor még nem tudtam, hogy nem csak azért tölt fel energiával és belsõ
nyugalommal, mert a halak jegyében születtem, s a víz
a lételemem.

Hamar jött a házasságom, ami hál’ Istennek nem valami alföldi pusztaságba vitt el, hanem erre a csodás
kis tóparti településre, vagyis Siófokról Szántódra. A
Tó mindig része volt az életemnek, akkor is mikor máig sem tudom - hogyan tudtam három gyereket
egyedül levinni, fürdeni.
Az, hogy önmagamnak mi lenne a jó, hosszú évekre
háttérbe szorult, a család igényeinek kielégítése érdekében. Mi anyák tudjuk, hogy itt most mirõl „beszélek”…
Pár éve kezdtem újra felfedezni az úszás örömét.
Mindig csak este értem rá lerobogni a partra, miután
a teendõimmel végeztem. Általában az aranyhídon
úsztam be, s sötétben a hold ezüst csillogásában értem
vissza a partra.
Mindeközben egyre jobban ment az úszás s éreztem,
hogy nemhogy fárasztana, hanem feltölt. Elöntött a
szépség, ami az alkonyat átmenetét jelentette az éjszakába. Egy órán belül varázslat történik, s én ennek egy
apró pici pontként a része lehetek.
Minden elcsendesedik. A hullámzás - még ha erõs is
volt addig – lecsitul. A madarak a nádasba térnek, az
emberek pedig a hajlékukba. Csak a horgászok csónakjai ringanak sötét sziluettként. A távoli apró fényfüzérek színébõl és sormintájából tájékozódom. A
csillagok egymás után ragyognak fel, pedig még vörös
kendõként ott foszladozik az ég alján a naplemente
emléke.
Csak én, a víz az ég és Isten…
Csak mi voltunk ott minden este. Elsõ „igazi” imádságomat is itt mondtam el, hiszen éreztem, hogy menynyire Isten tenyerén lebegtem ott a nyári langyos estében, a simogató, tiszta lágy vízben.
Onnantól minden lehetõséget kihasználtam, hogy ennek a csodának a tanúja legyek. Csak úsztam és úsztam… megszûnt tér és idõ. A parton hagytam a táskámban minden gondomat és bajomat. Éreztem, hogy
sokkal többet kapok, mint izmos karokat, és egészségesebb testet, hanem valami testi-lelki megtisztulást,
kegyelmi állapotot. Olyan intim közelségben még soha sehol, mint ott nem voltam (nem vagyok) önmagammal és Istennel. Újra erõsnek, fáradhatatlannak,
bizakodónak és hittel telinek éreztem magam.
Ez az önbizalom és a hit vezetett odáig, hogy eldöntöttem: az 50-es jubileumom alkalmából nem halogatom tovább és megteszem az 5,2 kilométeres távot.
Csak akkor inogtam meg kissé, mikor a révfülöpi magaslatról elém tárult a meglehetõsen messzinek tûnõ
túlpart.
Már kora reggel, az elsõ kompról érkezve ezres tömeg várt minket. Mindenhol szép fiatal élsportolók és
amatõrök készültek bemelegítve a csobbanásra. Megcsappant önbizalmamat egy –két korosztályom béli ja-
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vítgatta. A regisztráció után - férjem szurkoló és aggódó tekintetétõl övezve ugrottam be az egybõl mély vízbe. Még utoljára az
„égiek” segítségét kérve nekiindultam a vitorlás hajók alkotta folyosón. A délnyugati szél kellemetlenül csapkodott arcon, de
éreztem, hogy nem rosszabb a tempóm a kisportolt harmincasoknál. Kétszer pihentem meg egy-egy vitorlás létrájába kapaszkodva. Az egyiket „Reménység”-nek nevezték el. Ettõl aztán új erõre kaptam, s meg sem álltam a túlpartig!
Az utolsó kilométer csak nem akart elfogyni, mert az érzékcsalódás miatt közelebbnek tûnt, mint valójában. Végül elõbb értem
partot, mint azt a családom remélte. Így aztán még én vártam rájuk! Emlék póló, étel, ital, sör, kávé, csoki, minden volt a kényeztetésünkre.
A felejthetetlen nap után éjjel egy óráig táncoltunk a Rigó utcai
strand Retró partiján.
Boldog voltam és elégedett. Örültem a férjem és a gyermekeim
arcán látott büszkeségnek.
Talán egy kicsit példát mutathattam nekik is, hogy nem szabad
feladni egy álmot, neki kell vágni, ha nehéz is. Önmagunkért és
egészségünkért soha sem késõ tenni!
Azóta újabb teljesült álom került le a listámról. Barátaim születésnapi ajándékának jóvoltából – láthattam ezt a gyönyörû tájat hõlégballonból is. Leírhatatlan látvány!
Természetesen ezután is minden este úsztam,
amíg le nem hûlt a víz. Most éppen pilates-szel tartjuk
magunkat formában, de tervezem az uszodába járást is.
Mostanában sokszor lebiciklizem a Balaton partra. Boldog vagyok, hogy itt élhetek, hogy ilyen szép õszünk
volt, hogy süt a nap, hogy egészségesek vagyunk, hogy
jönnek az ünnepek, és hogy jövõre újra vár a naplemente varázslata:

A víz, az ég és Isten!
Boldog békés ünnepeket kívánok!
Vizváriné Anikó

Szántódi Hírlevél
Varga Zoltán
Karácsonyi séta
Vacogó komp szeli át a Balatont,
sirályok követik az útját,
a víz is mintha sûrûbben folyna,
nehezebben végzi a dolgát...
Távolból fel-fel villan a nap,
sugarai csak épp elérik a Földet,
a téltemetõ még oly távoli,
hóvirág sem tarkítja a földet.
A partokon a szórt fényben,
holt nád szála rozsdállik,
otthon a fenyõ szépen zöldell,
a Tihanyi Apátság alig látszik...
Mégis a ködös fagyos tájon,
az ember és állat itt kint lehet,
karácsonyi friss sétákon,
lélek vidul, az elme megpihenhet...
De a víz zöldre váltott,
hirtelen megfagyott itt minden,
régi karácsonyok szele berzent,
emlékek töltik fel a szívem...

Szántódi Hírlevél
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SZÁNTÓDI EMBEREK
Beszélgetés Kovács Ildikóval
Ildikót kb. két éves kora óta ismerem. A mindig mosolygós kislány - szüleivel és testvérével szántódi lakosként részt vettek a község rendezvényein, gyakran találkoztunk séta közben, és a strandon is.
Van egy kedves kép rólatok, találkozás a Szántódi Mikulással.
Azóta a kislányból felnõtt dolgozó nõ lett, aki az egyik
hobbijának a futást választotta. Számos futóversenyen

vett már részt öregbítve településünk hírnevét, ezért a
futásról, a sporthoz való viszonyáról, versenyekrõl, eredményekrõl beszélgettem vele.
Az általános iskolát Balatonföldváron végezted, aztán
merre vitt az utad? Mit sportoltál ebben az idõben?
A sport szeretete már gyerekkorom óta jelen van az életemben, ugyanis édesapám is aktívan sportolt, a balatonföldvári focicsapatban játszott évekig, ezért igyekezett
engem is az aktív életmód felé terelni. Általános iskolában a zenetanulás mellett sportoltam is: alsó tagozatban
szertornáztam és úsztam, majd felsõben kézilabdáztam,
valamint oszlopos tagja voltam az egyéb iskolai sportversenyeknek is. A gimnáziumot Kaposváron végeztem,
majd Budapesten folytattam felsõfokú tanulmányaimat.
Ezen évek alatt a rendszeres sport sajnos meglehetõsen
háttérbe szorult, ugyanis a gimiben nem volt kézilabda
csapat, ahová csatlakozhattam volna, a fõiskolai évek
alatt pedig belecsöppentem a budapesti pezsgésbe, az
aktív diákéletbe, ami nem éppen a közös sportolásról
szólt... Ezen kívül pedig a hangszeres gyakorlásra, a
földvári zenekarra és a zenekaros összejövetelekre fordítottam szabadidõm legnagyobb részét.
Az egyik közösségi oldalon találkoztunk újra, akkor már
rendszeresen részt vettél különbözõ versenyeken. Miért
éppen a futást választottad?
2011 januárjában kezdtem el rendszeresebben mozogni
újra. Ekkor a 26. évemben jártam, és éreztem, hogy a
szervezetemnek szüksége van az életmódváltásra, a
sportolásra. Egy 9 hetes online kardio edzésprogramot
csináltam végig az egyik barátnõmmel, ami a változást is
meghozta az életembe. Az edzésprogram végeztével

március végén mentem el elõször futni, és sosem fogom
elfelejteni, hogy már akkor képes voltam egyhuzamban
lekocogni kb. 10 kilométert. Anyukám kísért biciklivel,
én pedig hihetetlen büszke voltam magamra, fellelkesültem és másnap beruháztam egy futócipõre. Azóta, immáron több, mint 8 éve futok.
Tényleg igaz a mondás, hogy futni bárki tud, és bárhol,
bármikor lehet, nem kell hozzá különleges adottság, tehetség, sem speciális eszközök - gyakorlatilag elég egy jó
cipõ, és már lehet is menni. Futással lehet a leglátványosabb eredményt elérni fejlõdésben,
és pontosan annyit ad, amennyit az
ember beletesz. Tehát ha valaki elkezdi, becsülettel edz, kitartó, ügyesen és csak fokozatosan emeli a tétet,
reális célokat tûz ki, akkor jönnek az
eredmények is. Nagyon motiváló tud
lenni, hiszen az ember folyton le tudja gyõzni korábbi önmagát, és ezeknek a sikerélményeknek köszönhetõen úgy érzi, hogy egyre többre és
többre lesz képes, nincsenek határok. Olyan ez, mint a drog, függõséget okoz. Ugyanakkor a leghatékonyabb stressz kezelési módszerek
egyike is, ezért egy fárasztó munkanap után nagyon jólesik egy kis fejszellõztetés.
Tagja vagy egyesületnek?
Nem vagyok igazolt sportoló, de közösséghez tartozni
klassz dolog. Itt Pesten nagy divatja van a közösségi futásoknak, ezért már három éve tagja vagyok egy csapatnak, akikkel együtt edzünk hétfõnként, edzõi kontroll
alatt. A közös edzések nagyon motiválóak, együtt a nehezebb edzéseken is kihozzuk magunkból és egymásból
a legtöbbet, az edzõnk pedig hasznos tanácsokkal lát el
minket, így a fejlõdés is garantált. A csapat egyes tagjaival a hétfõi edzéseken kívül is szoktunk együtt futni, bandázni, illetve az egyik lánnyal párban egy éve edzünk
együtt heti rendszerességgel, és a közös munkát versenyekkel koronázzuk meg, váltóban.
Hol, milyen gyakran edzel? Sportolsz még valamit a futáson kívül?
Mivel Budapesten élek, ezért legtöbbször a Margitszigeten edzem. Ott van egy 5,2 km hosszú kiépített rekortán
pálya, illetve hogy ne legyen unalmas, szoktam még variálni az útvonalat a Duna-part menti sétányon is, valamint a Budai hegyekbe is nagyon szeretek hétvégente
felmenni egy kis terepfutásra. Heti 4-5 edzésem van, de
semmi nincs kõbe vésve, és ha követek is edzéstervet,
hajlamos vagyok eltérni tõle, mert számomra a futás leginkább kikapcsolódás, feltöltõdés, nem pedig kötelezettség. Futáson kívül szoktam még úszni, mert remek keresztedzés, illetve kiválóan átmozgatja az egész testet, illetve odafigyelek az erõsítõ edzésekre is. Nagyon szeretek biciklizni is, anyuval rendszeresen kirándulunk a környéken, és itt hadd dicsekedjek el, hogy nagyon büszke
vagyok rá, mert az én hatásomra õ is aktív lett az utóbbi
idõben, futni is szokott, illetve rendszeresen jár spinningelni Földvárra. Legutóbb pl. körbetekertük a Bala-
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ton nyugati medencéjét Tihanyból indulva, Földvárról
hazaérkezve, ami egy 144 km-es kirándulás volt.
Vannak nehezebb idõszakok, vagy mindig ugyanolyan
lelkesedéssel tudsz elindulni az edzésekre?
Mivel tudod motiválni magad ilyenkor?
Természetesen van, hogy nincs kedvem elindulni futni,
vagy fáradtnak érzem magam. Ilyenkor néha megengedek magamnak egy kis pihenést, mert a szervezet se ok
nélkül jelez, és a túledzettségre oda kell figyelni a sérülések elkerülése végett. Viszont tudni kell különbséget
tenni lustaság és tényleges fáradtság között is. Ilyenkor
mindig arra gondolok, hogy milyen bûntudatom lenne,
ha kihagynám a mozgást, és milyen jó érzés lesz, ha megcsináltam. Ha nagyon rossz az idõ, vagy sötét van, akkor
még nehezebb elindulni, de az a bevált taktikám, hogy
nem szabad munka után ledõlni egy picit, mert utána
csak rosszabb lesz. Egy-egy verseny teljesítése után pedig
az okoz nehézséget, hogy – amennyiben még nincs - találjak egy újabb célt, kihívást, ami hosszabb távon motivál, amiért érdemes tovább haladni az úton. Ilyenkor
adok magamnak egy kis idõt átgondolni, megemészteni,
fellélegezni. Van, hogy hetek telnek el úgy, hogy tudnám,
mi is a következõ állomás, olyankor „csak úgy” futok, és
csak annyit, amennyi jólesik.
Milyen eredményeket értél el?
Elsõsorban nem a helyezésekért futok, de a futás tipikusan az a sport, ami hozza magával az eredményeket is, ha
van egy felépített munka mögötte. Eleinte kizárólag magammal versenyeztem, elõször a táv növelésével, majd
az idõvel: elsõ félmaraton, elsõ két órán belüli félmaraton, elsõ 30 km, majd elsõ maraton […], legjobb félmaraton, legjobb 10 kilométer, legjobb maraton, stb.
Aztán idén valahogy annyira jól sikerült a felkészülésem,
hogy az év 2. felétõl jöttek sorban a dobogós helyezések
is. Igaz, rengeteg munka van benne, már több mint 2300
km-t futottam január óta. Elõször egy éjszakai félmaratont nyertünk meg páros váltóban Budapesten a fentebb
említett futóbarátnõmmel, ami után Szekszárdon egy
szintén éjszakai versenyen indultam, ott 41 km-en sikerült gyõznöm. Azután szeptemberben Balatonszemesen
egyéni félmaratonon korosztályos 1., abszolút 3. helyezett lettem.

(A balatonszemesi félmaratonon az eredményhirdetés
után)

Szántódi Hírlevél

Ezt követõen pedig októberben még két terepversenyen
is sikerült dobogós helyet bezsebelnem, az egyik a Balaton-felvidéken megrendezett I. Ultrabalaton Trail 21
km-es távján megszerzett 1. helyem, a másik pedig a
Mátrában zajlott 28 km-es terepversenyen elért 3. helyezésem. Ezeken a terepfutásokon egyébként nemcsak a

táv, hanem a szintemelkedés és a változatos talaj is komoly kihívást okoz.
Az idei legnagyobb eredményem azonban mégsem dobogóhoz kötött. 2019-re az volt a legnagyobb célom,
hogy sikerüljön egy 1:40 alatti félmaraton a szezon végén. Kifejezetten erre edzettem nyár eleje óta, és szerettem volna a megmérettetésre egy különleges versenyt találni, ezért esett a választásom az Észak-Olaszországban
található Garda-tavi félmaratonra november 10-én. Balatonszemesen már megközelítettem az álomcélt 1:40:41es idõvel, azonban ezúttal végre sikerült a bûvös 100 percen belüli idõ alatt beérni, ezzel pedig a sok befektetett
munkám gyümölcse is beérett, így immár 1:39:15 az
egyéni legjobb idõm ezen a távon, azaz 21,1 km-en. A
versenyválasztás is kiválónak bizonyult, ugyanis festõi
környezetben róhattam a kilométereket havas hegycsúcsok, pálmafák, szõlõtõkék között és a Garda-tó partján, mindezt szikrázó napsütésben, igazi mediterrán
hangulatban, úgyhogy azt hiszem, ez egy életre szóló élmény marad, és kellõ lendületet ad a következõ évekre
is.

(A Garda-tó partján a félmaraton után)
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Hány versenyen veszel részt egy évben általában?
Szerencsére idén sérülésmentes évem volt, így a tervezett versenyeken kívül megengedhettem magamnak pár
spontán megmérettetést is. Mivel aszfalton kívül idén
már terepen is aktívan versenyzem, ezért a versenyek is
sûrûsödtek. Ha jól számolom, összesen 15 versenyen voltam idén, általában pedig olyan 8-10 biztosan összejön
egy évben, amik között vannak kisebb, úgynevezett
edzõversenyek, és vannak a fõ versenyek, amikre célzottan készülök.
Melyik verseny volt a legnagyobb élmény, kihívás számodra, és miért?
Életem elsõ maratonját mindenképp szeretném megemlíteni 2014-ben, amire rengeteget készültem, óriási élmény volt, és minden futó életében mérföldkõnek számít, de ha csak egyet kellene kiemelni, akkor azt hiszem,
hogy az idei Korinthosz40 nevû verseny az, ami a legnagyobb kihívás volt számomra. Ez a Korinthosz.hu ultrafutó verseny legrövidebb betétszáma, ami a Baja és
Szekszárd közötti hitelesített pályán, zömmel folyó menti töltésen halad, hossza pedig kb. 41 km. Ami pedig a
legnagyobb kihívást jelentette nekem benne, az nem is a
táv, hanem az éjféli rajt és a magányos futás egy kivilágítatlan töltésen fejlámpával világítva, ugyanis kicsit félek
a sötétben és az éjszakai állatoktól is.
Nagyon izgultam a rajt elõtt, ezért komoly küzdelmet jelentett legyõzni a félelmemet, és a versenyre összpontosítva elsõként célba érni. Örülök, hogy egy ilyen jellegû
tapasztalattal gazdagodhattam, hatalmas élmény volt. A
versenyt követõ estén pedig egy gálavacsorán vehettünk
részt, ahol valamennyi táv minden teljesítõjét egyesével
a színpadra szólították, és ünnepélyes keretek között hirdették ki a gyõzteseket is. Leírhatatlanul jó érzés volt az
ultrafutók elõtt fent állni a színpadon, és többek közt
olyan híres futókkal találkozni, mint például Maráz Zsuzsanna.
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Egy ilyen élmény után téged elkezdett vonzani az ultrafutás világa?
Egyelõre erre a válaszom határozott nem. Habár ultrafutásnak nevezünk minden távot, ami maraton feletti,
azaz több, mint 42,2 km, azonban az igazi ultrafutás szerintem a 6 órás futások felett kezdõdik és határ a csillagos ég mind távban, mint idõben. Nem mondom azt,
hogy soha nem fogok maratonnál hosszabbat futni, mert
tervben van, és lehet, hogy majd megpróbálkozom valamikor egy hosszabb ultratávval is, de nem hiszem, hogy
ultrafutóvá szeretnék avanzsálni, mert az már tényleg
rengeteg szabadidõt elvesz, és nem is biztos, hogy alkatilag alkalmas lennék rá, az egészségemet pedig nem szeretném kockáztatni.
Mire vagy a legbüszkébb?
Nem egy konkrét versenyre, vagy eredményre vagyok
büszke, hanem arra, hogy az évek során a futás és a sportos életmód teljesen beépült a mindennapjaimba. A
sportnak köszönhetõen sokkal kitartóbb, erõsebb és fittebb lettem, és amit elértem, azt mind magamnak köszönhetem. Tisztában vagyok vele, hogy nem számítok
gyors futónak, és tõlem sokkal jobb futók vannak, de
büszke vagyok arra, hogy mindezt napi 8 óra munka mellett, csupán hobbiból sikerült elérnem. Ma már el se tudnám képzelni, hogy ne sportoljak, és úgy gondolom,
hogy az ember szinte bármire képes, ha igazán akarja, és
soha nem adja fel. És ha mindezzel magamon kívül akár
csak egy valakit is motiválhatok, akkor nekem már megérte.
További céljaid, terveid a sporttal kapcsolatban?
Mindig jobb akarok lenni az elõzõ önmagamnál, ezért
egyéni legjobb idõt kergetek, vagy újabb kihívásokat keresek. Tavaly óta futok terepen, ezért ott még rengeteg
tanulni és tapasztalni való van, míg az aszfaltfutásban a
maratoni idõmön szeretnék majd faragni. Még csak egy
konkrét célom van jövõre, az pedig május végén egy 54
km-es terep ultra verseny, ami életem elsõ maratonnál
hosszabb távja, egyben eddigi leghosszabb versenye lehet - ha sikerül -, 1800 méteres pozitív szintemelkedés
mellett. Ezen kívül is biztosan számos kihívást tartogat
majd 2020, és nagyon szeretném azt is, ha sikerülne a
maratoni rekordomat egy külföldi versenyen megdönteni.
Úgy tudom, Budapesten élsz és dolgozol. Szántódi kötõdésed megmaradt? Milyen gyakran látogatsz haza?
Természetesen megmaradt, igyekszem hazalátogatni két
háromhetente, amikor csak tehetem. Számomra Pest az
itthon, Szántód pedig az otthon. Leírhatatlan érzés kiszakadni a fõváros forgatagából és töltekezni Szántód
nyugalmában. Egy-egy hazalátogatásom során pedig
szinte biztosan futócipõt
húzok, és a Balaton parton
is futok egy nagyot.
Köszönöm a beszélgetést,
további sikereket kívánok.
Morvayné Török Csilla

(Maráz Zsuzsival a Korinthosz versenyt követõ gálavacsorán)
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BÚCSÚZUNK
BALÁZS SÁNDORNÉ GRÓZLI EMMÁTÓL
Régi ismeretség fûzött Emikéhez. Mindketten egy
faluban születtünk, egymástól 50-méterre laktunk.
Egy faluban jártunk általános iskolába, mindketten
éltünk Budapesten, és végül mindketten Szántódot
választottuk lakhelyünknek.

Szántódi Hírlevél

zékeny, fogékony lelkét és szebbnél szebb verseket
írt. A Balatonról és Szántódról megemlékezik több
versében. Szívesen kertészkedett, jó kapcsolatot
tartott az emberekkel. Betegségét türelemmel viselte. Fiára, Péterre mindig számíthatott. Õ ápolta, és
õ volt mellette az utolsó pillanatig.
Emike hiányzol! Nyugodjál békében!
Borbély Gábor
Borbély Gáborné Zsuzsa

Tabon született, 1931. október 12-én. Általános iskoláját ott végezte, de az 50-es évek igazságtalanságai miatt, gimnáziumba Kecskemétre járt, végül
tanulmányait Budapesten fejezte be. Munkaügyisként és bérszámfejtõként dolgozott, majd férjhez
ment. Visszaköltöztek a szülõi házba, ahonnan
1974-ben jöttek Szántódra, Péter fiúkkal együtt.
Balatonföldváron helyezkedett el, munkaügyis és
bérszámfejtõ volt. Onnan ment nyugdíjba. Szerette
a családját és a munkáját. Sok értékes könyvét
örömmel olvasgatta.
Nagyon szerette a Balatont és Szántódot. A nyugalmat és a gyönyörû természetet, ami megihlette ér-

Balázs Sándorné
Kertemben
részlet
A vers megjelent a Szántódi Hírlevél 2018.
októberi számában

Kertemben üldögélve
Lassan elmélkedve
Figyelem a neszeket,
Mely fejemben megreked.
….

Szántódi Hírlevél
Szántód Község Önkormányzatának lapja

Az ökörszem a bokron hintázik,
Majd eltûnik, a sûrûbe mászik.
A hosszú farka, mint zászló lengedez
Mosolyra deríti dobogó szívemet.
….
Boldoggá teszik öreg napjaimat,
Hogy figyelem mind-mind azokat.

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.

Megszépíti napjaimat
Mely lassan-lassan elapad.

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.

Szántódi Hírlevél
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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
15.00 - 18.00 Könyvtár, internet hozzáféréssel
17.30 - 19.00 Szántódi Magyar Nótakör kéthetente
Kedd:
19.00 - 20.00 TÁRSASTÁNC emeleti nagyterem
Foglalkozás díja: 1000 Ft/alkalom
Tánctanár:Szántó Dominika,C&M Dance Studió
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: 16.45 - 17.45 PILATES - emeleti nyagyterem
Oktató:Galambos László
EFI ingyenes mozgás programja
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: 1000 Ft/alk.
Tartja: Koncsag Adrienn zenetanár, óvónõ,
zeneterapeuta Tel: 30/501-8623
Hétfõ:

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/ 458-16-13
E-mail:szantodpuszta@gmail.com https://www.szantodpuszta.hu

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

FONTOSABB TELEFON SZÁMOK
Körzetszám 84
Irányító szám 8622
Mentõk
104
Tûzoltóság
105
Rendõrség
107
Rendõrkapitányság Siófok
519-150
Rendõrõrs B.földvár
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 B.földvár
340-013; 540143
Zeneiskola B.földvár
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
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
84/503 - 200
1203
06/40/240-240
06/70/489-3910
06/30/698-6127
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Ildikó futó fotója a Runner’ World futónaptárjában

IDÕSEK NAPI HOBBI KIÁLLÍTÁS
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