Szántódi Hírlevél
www.szantod.hu

Szántód Község Képviselõ-testületének lapja

2019. február XXIII. évf. 1. szám

Kultúra napja - verseskönyv bemutató

A Kultúra Napja vendégei

VI. Forralt bor fõzõ verseny

A VI. Forralt bor fõzõ verseny kõröshegyi vendégei

Közmeghallgatás Szántódon

Szántódi Hírlevél

2. oldal

2019. február

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
2018. december – 2019. január hónapban hozott határozatairól szóló tájékoztatás
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2018. december 17-i ülésén hozott döntései:
-

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Konszenzus Pannónia Zrt. által elkészített, és a véleményezõ szervek észrevételei, véleménye alapján javított Szántód Településképi Arculati Kézikönyvét elfogadta.
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete hozzájárult, hogy a DLHG (Dreamland Holding)
Invest Zrt. a „Szántód” településnevet az elnevezésében használja.
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2019. január 21-i ülésén hozott döntései:

-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot nyújtott be a Magyarország 2019. évi központi költségvetésérõl szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 12. pont szerinti kiegyenlítõ bérrendezési alap
támogatásra.
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2019. január 28-i ülésén hozott döntései:

-

-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2019. évi költségvetését I. fordulóban megtárgyalta,
azt továbbtárgyalásra alkalmasnak tartotta.
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete Vizvári Attila polgármester 2018. évi szabadságának
igénybevételérõl szóló tájékoztatót elfogadta, 2019. évi szabadságának ütemezését a melléklet szerint jóváhagyta, részére a szabadságot az ütemterv szerint kiadja. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
Vizvári Attila polgármester 2019. évi cafetéria keretét bruttó 150.000 Ft-ban állapította meg.
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a szántódpusztai gyalogátkelõhely forgalomirányító
jelzõlámpák karbantartási és javítási költségeit átvállalta és a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulással
megállapodást kötött.
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2019. évi üléstervét az elõterjesztésben foglaltaknak
megfelelõen elfogadta.
Szántód Község Képviselõ-testülete támogatta, hogy Szántód község települési fõépítészi feladatait továbbra is
ifj. Lõrincz Ferenc okl. építészmérnök, vezetõ tervezõ lássa el, és a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal települései – Balatonföldvár, Bálványos, Kereki, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki – egy olyan megbízási szerzõdést kössenek, ahol a megbízó a 7 település önkormányzata, a megbízott ifj. Lõrincz Ferenc lesz.
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2019. január 31-i ülésén hozott döntései:

-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, valamint a Balatoni Hajózási Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaságban tagként résztvevõ önkormányzatok között – az 1013/2019.(I.25.) Korm. határozatban
foglaltak végrehajtása érdekében – a Balatoni Hajózási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság 1.424.000.000,Ft névértékû részvényének a Magyar Állam javára történõ ingyenes átruházása tárgyában kötendõ megállapodást jóváhagyta, a megállapodás aláírására Vizvári Attila polgármestert felhatalmazta.
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2018. december – 2019. január hónapban alkotott rendeletei:

-

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 13/2018.(XII.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2019. ÉVI KÖZTISZTVISELÕI ILLETMÉNYALAPRÓL

-

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 1/2019.(II.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SZÁNTÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPÉNEK VÉDELMÉRÕL
Dr. Nagy Ildikó
hatósági osztályvezetõ
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TISZTELT SZÁNTÓDI HÍRLEVÉL OLVASÓK

Tájékoztatnám Önöket a 2018-as év önkormányzati munkájáról, az elvégzett felújításokról, beruházásokról, és a 2019-ben tervezett beruházásokról, felújításokról.
A képviselõ-testület az elmúlt évben 16 alkalommal ülésezett.
A testületi ülések anyaga folyamatosan mindenki számára elérhetõ a Szántódi Hírlevélben, a
könyvtárban, valamint a honlapunkon.
A 2018-as esztendõ hivatalos zárszámadása ugyan még nem történt meg, de elmondhatom Önöknek, hogy jól gazdálkodtunk. A korábbi évekhez hasonló megfontolt gazdálkodásnak köszönhetõen a tavalyi évben a beruházásainkra, felújításainkra, közel 140 millió forintot fordítottunk, melynek nagy részét a mûködési bevételbõl finanszíroztuk. A tervezetnek megfelelõen pénzmaradványnyal zártuk az esztendõt.
Áttérnék az elvégzett munkák ismertetésére:
- Új aszfaltburkolattal felújításra került a Hársfa, Vörösmarty, Séta, Nyár, Földvári, valamint a Római utca
egy része. A Nyár utca felújításának 50 %-át pályázati forrásból fedeztük. A Földvári utcában a korábbi
felszíni csapadékelvezetési problémákat egy folyóka építésével megoldottuk.
- Térburkolattal felújításra került a Csemetekert utcai járda, a költségek felét pályázati forrásból fedeztük.
- Elkészült a Csemetekert utcai Sport-és pihenõpark.
- Felújításra került a Rév utca végén a partvédõmû.
- Új bejáróstégeket helyeztünk el a Csobánc és a Rév utcákban.
- A Kisfaludy utcai tavaly elkészült új stéget 10 méterrel meghosszabbítottuk.
- A Juhász Gyula utcai strandon elhelyeztünk egy családi öltözõt, valamint a napvitorlát bõvítettük.
- Elkészült a Május 1. utcában az új buszmegálló.
- 10 db közterületi hulladékgyûjtõt helyeztünk el a Móricz Zsigmond utca keleti oldalán lévõ járda mellett.
- Elkészült az Erdészet téren az I. világháborúban elhunyt szántódi hõsök emlékmûve, valamint a téren
található kutak környékének parkosítása is megtörtént.
- Közösségi házunk kistermében fûtéskorszerûsítést végeztünk.
- Az emeleti nagyterem déli oldalán az ablakok cseréje is megtörtént, valamint új függönyöket vásároltunk.
- A közösségi ház udvarán található filagóriát árnyékoló napellenzõkkel egészítettük ki.
- Nagyméretû, 250 m2-es tárolócsarnokot építettünk a telephelyen.
- 6 db új motívummal bõvítettük a karácsonyi díszkivilágítást.
- Sikeresen pályáztunk 36 m3 szociális tûzifa vásárlására, melyet a rászorulóknak karácsony elõtt kiszállítottunk.
- A korábban vásárolt ALDI áruház melletti ingatlan feltöltése majdnem teljesen elkészült, a térítésmentesen kapott és ide szállított töltésfölddel (kb. 4600 m3).
- A 65 év feletti állandó lakosaink karácsonyi támogatását, valamit az általános- és középiskolások valamint
az óvodások tanévkezdési támogatását megemeltük.
- Megoldódott az ALDI áruház parkolójából a volt Shell benzinkútnál a balra kanyarodás lehetõsége.
- 2018. április 16-tól Szántód referense a Közös Önkormányzati Hivatalban dr. Nagy Ildikó osztlyvezetõ.
- 2018. június 1-jétõl hivatali ügyintézõnk Lõczi Hajnalka fõmunkatárs.
- 2018. május 1-jétõl közösségi házunk vezetõje és programszervezõje Balogh Józsefné, Zsuzsa.
- A Rigó utcai strandon található illemhely takarítására, valamint a strand felügyeletére a tavalyi évhez
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hasonlóan egy dolgozót alkalmaztunk. A strand megnövekedett forgalma ellenére kulturált körülmények
fogadták kedves vendégeinket.
- Sajnos, az alkalmazási feltételek változása miatt július 1-jétõl a korábbi 4 helyett csak 1 fõ közmunkást
tudtunk alkalmazni. A kiesõk helyett 3 fõt munkaszerzõdéssel alkalmaztunk július 1-jétõl szeptember
30-ig.
- A tavasz folyamán megtörtént a felkészülés az idegenforgalmi szezonra, vendégeinket egy szépen virágosított és gondozott település fogadta.
- A GAMESZ dolgozói folyamatosan rendben tartották közterületeinket, lelkiismeretes munkát végeztek
az egész év folyamán. Az idei évtõl munkabérüket a kötelezõ állami béremelésen felül jelentõs mértékben
megemeltük.
- A szolgáltató DBR Nonprofit Kft. a magán ingatlanokon keletkezõ zöldhulladékot a tavalyi évtõl külön
gyûjtõjárattal, korlátlan mennyiségben elszállítja. A tavalyi tapasztalatok birtokában kérném a tisztelt
lakosságot, hogy a zöldhulladékot az elõírásnak és az ütemtervnek megfelelõ módon helyezze ki a
közterületre.
A biológiailag lebomló zöldhulladék gyûjtõzsákok megvásárolhatók a helyi mûszaki üzletben.
Az egyéb zsákokban kihelyezett zöldhulladék NEM kerül elszállításra. Kérem figyeljünk együtt községünk
tisztaságára!
- Nem tervezzük a strandok és a parkolók fizetõssé tételét, valamint a helyi adók emelését.
- A régóta várt Szántódpusztán történõ felújításokkal kapcsolatban szeretném tájékoztatni Önöket. Az
engedélyezési tervek elkészültek, a májusra várható kiviteli tervek után lehet lefolytatni a közbeszerzési
eljárást. A kivitelezés elsõ ütemének kezdését az õszre tervezik. A tervek szerint 2021 nyarára fejezõdik
be az elsõ ütem kivitelezése.
- A másik régóta ígért állami beruházás Szántódon a Balatoni bringaút, mely Zamárdi-Szántód határától
vezetne a Gyulai Jenõ utcáig. Jogerõs építési engedélye van az útnak. A NIF Zrt. tájékoztatása szerint a
tavasz folyamán a munkák a közmûkiváltásokkal megkezdõdnek. Az idegenforgalmi szezon miatt a
munkákat az õsszel folytatják. A kerékpárút és járda átadása 2020 nyaráig megtörténik. Az építkezés
részeként a rév bejáratánál található Turinghotel elõtti buszmegállót optimálisabb helyre állítják.
- A volt Panoráma üdülõ helyén megkezdõdött a 2 apartmanház építése, átadásuk 2020 tavaszára várható.
Az 5 csillagos szálloda, valamint az élménypark kivitelezése elõreláthatólag május-júniusban
megkezdõdik.
Az új tulajdonosnak ki kell alakítani az ingatlan Zamárdi felõli határánál a Balatonig egy 3 méter széles, a
Balaton-parton pedig egy 10 méteres sétányt, amit nem zárhat le.
- Megnyílt a gyógyszertár az ALDI üzletházban.
- Elkészült az elektromos autók töltési pontja az Erdészet téren.
- Tájékoztatni szeretném Önöket a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatban: a hozzánk eljuttatott igények
összegzése után 204.000 Ft. támogatást kapott önkormányzatunk (12.000 Ft./igénybejelentõ). A tûzifát
igénylõk 0,49 m3 keménylombos tûzifát kapnak, a gázpalackot igénylõnek 3 palack cseréjét biztosítjuk.
Annak ellenére, hogy a támogató okirat szerint a támogatott háztartásokat terhelné a kiszállítás költsége,
önkormányzatunk hamarosan ingyen kiszállítja a tûzifát az igénylõknek.
- Kulturális rendezvényeink a korábbiakhoz hasonlóan megrendezésre kerültek.
- Rendeztünk szilveszteri bált, forraltbor fõzõversenyt, húsvéti foglalkozást a gyermekeknek, könyvbemutatókat, majálist, gyermeknapot, nyári zenés estéket a Kossuth téren, falunapot, egészségmegõrzõ elõadásokat, pilates oktatást.
- Megemlékezést tartottunk március 15., augusztus 20. és október 23. tiszteletére.

2019. február

5. oldal

Szántódi Hírlevél

- Kirándulást szerveztünk a csepeli sörfesztiválra.
- Megszerveztük a véradást a helyi Vöröskereszt vezetõjével.
- Önkormányzatunk a hozzánk eljuttatott e-mail címeken az állandó lakosokat, valamint az üdülõtulajdonosokat folyamatosan tájékoztatja az aktuális rendezvényeinkrõl, valamint a közérdekû információkról.
Aki szeretne tájékoztatást kapni, azt kérem, adja meg e-mail címét.
Szántód Község 2019. évi tervezett költségvetése az elõzõ évi tényadatokon alapul, figyelemebe véve a finanszírozási rendszer változásait. Sajnos az idei évtõl is állami támogatást vonnak el Önkormányzatunktól a
magas adóerõ képességünk miatt. Úgy gondolom, a pénzügyi lehetõségeinket maximálisan figyelembe vevõ,
a tartalékokat célszerûen felhasználó, megfontolt gazdálkodást mutató költségvetést állítottunk össze. Szántód anyagi helyzete stabil, optimistán nézhetünk a jövõ elé.
A 2019. évre tervezett beruházásokról, és felújításokról szeretném tájékoztatni Önöket:
- Gépkocsi parkoló építése a Rigó, és Móricz Zsigmond utcákban.
- Csapadékvíz átemelõ szivattyú telepítése a Rigó utcai strandnál.
- Az Aranyhíd utcában út és járda építése.
- Az Iskola utcában a burkolat újra aszfaltozása, és a járda térkõvel történõ felújítása, valamint parkoló
építése a közösségi ház elõtt.
- A Kristóf tér felújítása.
- Bejáróstég építése a Szigony utcában.
- Bejáróstég meghosszabbítása a Rév utcában.
- Újszülöttek emlékhelyének kialakítása az Erdészet téri játszótérnél.
- A Kisfaludy utca végének parkosítása.
- A Kristóf szobor környékének parkosítása.
- Az Erdészet téri térkõ burkolat javítása, asztalok, padok cseréje.
- A Római úton asztalok és padok elhelyezése.
- Hirdetõtáblák, üdvözlõtáblák cseréje.
- Új hulladékgyûjtõk beszerzése.
- A Rigó utcai strandon asztalok, padok cseréje, parkosítás, új fitnesz eszközök beszerzése.
- Kommunális gépek beszerzése.
- Utcanévtáblák pótlása, és cseréje.
- Mobil színpad beszerzése a rendezvénysátor számára.
- Ingatlanvásárlás (Rege u. - Márton F. u. összekötése).
- Fényjelzõs sebesség kijelzõ táblák telepítése a Móricz Zsigmond utcában.
- A Szántód központjában található volt Shell kút mögötti elhanyagolt piac tulajdonosának felszólítása, ha
kell, kemény bírságolásával a terület rendbetételére.
Terveink szerint az idei évre tervezett beruházásainkra és felújításainkra 156 millió forintot fordítunk.
Röviden ezekrõl szerettem volna tájékoztatni a Tisztelt Olvasóinkat!
Vizvári Attila
polgármester
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Ügyfélszolgálatunk elérhetõsége:
SIÓKOM Nonprofit Kft. 8600
Siófok, Papfõdi utca 3.
Telefonszám: 84/503-200
4/2014.(IV.15.) Önkormányzati rendelet 5.§ (1/a) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokról:
A közszolgáltató az ingatlanhasználóknál keletkezõ, az a)-c) pontban foglaltaknak megfelelõen kihelyezett zöld hulladékot házhoz menõ külön
gyûjtõjárattal korlátlan mennyiségben elszállítja. A zöld hulladék kihelyezhetõ:
a) legfeljebb 120 cm hosszú, 40 cm átmérõjû és 25 kg méretre kötegelve,
b) a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszersített szabványos gyûjtõedényben, mely lehet a vegyes hulladék gyûjtésére szolgáló gyûjtõedény,
amennyiben abban kizárólag a zöld hulladék került elhelyezésre, vagy
c) az ingatlan használó választása szerint a közszolgáltató által rendszeresített, külön megvásárolható, biológiailag lebomló hulladékgyûjtõ zsákban.
Az egyéb zsákokban kihelyezett zöld hulladék nem kerül elszállításra.
Szántód Községi Önkormányzat

2019. február

7. oldal

Szántódi Hírlevél

A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI
VI. Forralt bor fõzõ verseny
Február 16-án délután kerestük Szántód legjobb forralt borát, és meg is találtuk!
Az önkormányzat által már hatodik alkalommal megrendezett programon tíz csapat nevezett. A csapatok és a tagok is
jórészt a korábbi években rutint szerzett helyiekbõl verbuválódtak.
A szabályok sem változtak, sokat és finomat kellett fõzni, amit aztán lehetett kínálni a többi csapatnak és a látogatóknak. Persze nem csak inni lehetett a forraltborokból, puncsokból, teából, hanem készültek sós és édes sütemények is.
A fentiekbõl talán sejteni lehet, hogy a forraltbor fõzõ verseny valójában nem is verseny, hanem egy közös buli a
közösségi ház udvarán. Persze a név kötelez, ha már verseny, eredménynek is kell lenni.
A hagyományos fûszerezésre esküdött a legtöbb versenyzõ az idén, de a zsûri döntése alapján ahhoz, hogy valaki gyõzni
tudjon nem ártott valami különleges íz is.
Köszönjük a zsûri tagjainak, hogy vállalták és lelkiismeretesen kóstolgatták az elkészített finomságokat! Topos
Józsefnek, Fauszt Mártinak, Szabó Kristófnak.
Így a következõ sorrend alakult ki:

Forralt bor kategóriában:
I.

helyezett:

Somosi kutyaütõk

Somosi glögg

II.

helyezett:

Kõröshegy Község Önkorm.

Kõröshegyi rizling

III.

helyezett:

Forralt boszik

Aszalt szilvás, karamellás

Közönségdíj:

Zsu és a fiúk a szomszédból

Hagyományos vörös

Emléklap

Nyugdíjas klub 1.

Vörös hagyományos

Emléklap

Nyugdíjas klub 2.

Fehér hagyományos

Emléklap

Kurdi család

Vörös cabernet sauvignon

Emléklap

Kárpáti család

Balatonfelvidéki fehér

Emléklap

Szántódi szirének(ák)

Mézes, gyömbéres

Emléklap

Somosi betyárok

Birsalmás fehér

Az évek folyamán egyre több borkorcsolya készül mind sós, mind édes változatban. Ezzel is színesítve a kínálnivalók
sorát.

Sós sütemény kategóriában:
I.

helyezett:

Kurdi család

Tökmagkrémes mártogatós

II.

helyezett:

Forralt boszik

Kétféle langalló

III.

helyezett:

Nyugdíjas klub 1.

Cukkinis tócsi

Közönségdíj

Nyugdíjas klub 2.

Tócsi, Túrópogácsa

Emléklap

Somosi kutyaütõk

Paradicsom-bazsalikom pogácsa

Emléklap

Kárpáti család

Sajtos pogácsa

Emléklap

Szántódi szirének(ák)

Szezámos-mákos rudacska

Édes sütemény kategóriában:
I.

helyezett:

Forralt boszik

Márványos karamellás szelet

II.

helyezett:

Somosi kutyaütõk

Forralt bor zselé

III.

helyezett:

Takács Oszkárné

Gesztenyés – tejszínes kocka

Közönségdíj

Béla papa

Raffaelló szelet, Sport szelet

Emléklap

Nyugdíjas klub 2.

Gofri

Emléklap

Kõröshegy Község Önkorm.

Habos csokis álom

Emléklap

Zsu és a fiúk a szomszédból

Crumble gyümölcsökkel

Emléklap

Kárpáti család

Diós puszedli

Szántódi Hírlevél
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Köszönjük mindenkinek, aki nem nevezett a versenyre,
csak kedveskedett a jelenlévõknek pálinkájával, túrós
batyujával, pogácsájával, likõrkülönlegességével.
Önkormányzatunk ebben az évben is biztosította, hogy a
kemencénkben sütött finom hurkából, kolbászból minden

Karamellás sütemény receptje

2019. február

idelátogató jóllakjon. Külön köszönet Hollósi Dezsõ
képviselõnek, hogy most is gondosan elkészítette.
Rendezvényünk baráti beszélgetéssel és borozgatással
zárult.

Karamellás sütemény receptje
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Langalló receptje

VI. Forralt bor fõzõ verseny képei

Fotók: Németh Zoltán

Szántódi Hírlevél
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Programelõzetes 2019.
Március 15.

11.00 óra

Március 15-i ünnepi megemlékezés

Április 11.

17.00 óra

Magyar Költészet Napja

Április 19.

10.00 óra

Húsvéti készülõdés és játszóház

Május 1.

13.00 óra

Majális

Május 11.

07.00 óra

Szántódiak kirándulása ( Tata )

Május 25.

15.00 óra

Gyereknap

Június 28.

17.00 óra

Stekly Zsuzsa tûzzománc kiállítás megnyitója

Június 29.

16.00 óra

Szezonnyitó

Július 6.

10.00 óra

VIII.SZKÍT

Július 26-27.

15.00 óra

Szent Kristóf napok – Senior együttes

Augusztus 3.

20.00 óra

Zenés est - The FraekEnd együttes

Augusztus 9.

20.00 óra

Zenés est - Popdealers együttes

Augusztus 31.

08.00 óra

Falunap

Keressék és figyeljék szórólapjainkat, hirdetõtábláinkat, weboldalunkat, valamint a képújságot!
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!
Információ: Pálóczi Horváth Ádám Közösségi Ház
Tel.: 84/345-384, 30/265-4981 E-mail: info@szantod.hu Web:www.szantod.hu.

A KÖNYVTÁR HÍREI
Még egyszer - szántódpusztai vonatkozású érdekességek - az elsõ világháborúról
Az elmúlt évben az elsõ világháború centenáriumi ünnepségét követõ héten keresett meg a könyvtárban a Kõröshegyen élõ Vári Kati és édesanyja, Márkus Éva. Õk azért jelentkeztek nálam, mert tudatni akarták velem, hogy az elsõ
világháború elesettjeivel kapcsolatos felhívásomról sajnos
nem, a tiszteletükre állíttatott emlékmû leleplezésérõl is
csak utólag értesültek.
Õk is tiszteletüket tették Huszár László - balatonendrédi
fafaragó mûvész - remekmûvénél.
Megköszönték, hogy az emlékmûre rákerült két hozzátartozójuk - Márkus Ferenc és Vasicsek János - neve is, majd
közölték, hogy a velük kapcsolatos dokumentumokat magukkal is hozták. Szíves segítségüket - hogy a család tulajdonában lévõ fényképet megmutatták, a fent említett két
család életútjának összekapcsolódását elmesélték, a készülõ családfájuk rajzát elmagyarázták, valamint egyéb igen
fontos okirataikat rám bízták - itt is tisztelettel megköszönöm. Mindezen anyagokat elolvasásra, a szkennelésük és a
fénymásolásuk megoldására ideiglenesen megkaptam, de
az eredeti dokumentumokat a feldolgozásukat követõen a
tulajdonosaiknak bizalmukat megköszönve Vári Katalinnak hiánytalanul visszaadtam.
Az érdeklõdõk a fent említett dokumentumok másolatait
helytörténeti gyûjteményünkben megtekinthetik, de az
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alábbiakban azokat a kedves olvasók számára is megtekinthetõvé tesszük.

2019 - amikorra az idei elsõ hírlevelünk meg fog jelenni, addigra már az új év elsõ két hónapja elszaladt, mégis érdemes néhány igen fontos és ezt az évet gazdagabbá tévõ évfordulót megjegyezni:
01.16. - 120 éve született József Jolán írónõ, József Attila
idõsebb nõvére és életrajzírója.
01.22. A Magyar Kultúra Napja - az idén köszöntjük
30 éve.
01.27. - 100 éve hunyt el Ady Endre.
02.18. - 430 éve kezdték nyomtatni Vizsolyban az elsõ
teljes magyar nyelvû bibliát.
03.21. - 50 éve avatták fel Budapesten az elsõ magyar
színestelevízió-adóberendezést.
04.13. - 125 éve született Derkovits Gyula posztumusz
Kossuth-díjas festõmûvész.

Szántódi Hírlevél
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05.21. - 100 éve született Fehér Klára József Attila-díjas
író, újságíró.
06.07. - 125 éve született Boncza Berta költõ (Csinszka),
Ady Endre felesége.
07.10. - 150 éve született Kandó Kálmán gépészmérnök,
akadémikus.
07.21. - 50 éve lépett ember a Holdra: Neil Armstrong parancsnok, repülõmérnök.
09.01. - 80 éve kezdõdött el a második világháború.
09.27. - 135 éve nyílt meg az Operaház.
10.06. - 170 éve történt az Aradi Vértanúk kivégzése.
10.18- A Magyar Festészet Napja
10.23. - 30 éve kiáltották ki hazánkban a harmadik köztársaságot.
10.20. - 465 éve született Balassi Bálint az elsõ magyar
nyelven verselõ költõ.
11.09.- 90 éves lenne Kertész Imre az egyetlen irodalmi
Nobel-díjas magyar író.
11.17. - 150 éve született Ignotus szerkesztõ, a Nyugat címû
folyóirat alapítója.
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feldolgozásban kiváló énekesünk Rúzsa Magdi sajátos elõadásában csendült fel a Himnusz. Ezt az emlékezõ egységet
Zsuzsa, Maurer Teodóra A Magyar Kultúra Napja tiszteletére címû versének felolvasásával zárta le.

***
A 30. Magyar Kultúra Napja Szántódon
Ennek a neves napnak a köszöntésével a könyvtárban évrõl
évre mindig különbözõ formában foglalkoztunk. Most a közösségi házunk kistermében január 21-én (hétfõn) 17 órai
kezdéssel tisztelegtünk a Himnusz születésének napja, annak költõje és zeneszerzõje emléke elõtt.
Az érdeklõdõket mûvelõdésszervezõnk, Balogh Józsefné
köszöntötte, majd e nevezetes nap jelentõségét méltatta.
Figyelmünket ráirányította a tárlókban elhelyezett kiállítási anyagra, amiben tanulmányozhatták nemzeti imánk költõjének, Kölcsey Ferencnek az aláírását és kézírását.
Megemlítésre került, hogy a Himnusz tavaly volt 195 éves,
amely alkalomra egy aranyból készült, az idei évben pedig
ugyancsak Kölcsey arcképével és a Himnusz szövegével egy
aranyozott érem került kibocsátásra. Látható itt még a
Himnusz költõje szatmárcsekei szülõháza képe és olvasható az azon lévõ emléktábla szövege. A két tárló közti állványon a Himnusz díszkiadása volt, amit fel is lapozhattak az
érdeklõdõk, hogy annak kéziratával ismerkedjenek.
Zsuzsa utalt arra, hogy a költeményt Erkel Ferenc 175 éve
zenésítette meg. A zeneszerzõ arcképén kívül látható volt
az õ aláírása is. Fontos megemlíteni azt a témához illõ bélyeggyûjteményt, amely Morvay Zsolt tulajdona. Köszönet
érte, hogy gyûjteménye ezen igen értékes darabjait rendelkezésünkre bocsátotta. Ezután egy sokak számára még új

Itt jegyzem meg, hogy ez a kiállítás a könyvtár elõterében
még február végéig megtekinthetõ.
A megemlékezést Dr. Völgyi Ildikó a Siófok-Széplakfelsõn
élõ költõ Kabócatánc címû elsõ verseskötetének a bemutatója követte. Ildikó tagja a „Berkenye Zamárdi Alkotókör“
Egyesületnek és az Irodalmi Rádiónak, ahol egyik versével
2018-ban díjazott lett. Az orvosköltõt röviden Maurer Teodóra mutatta be, majd kérdései megválaszolásával a hallgatóság bevezetést nyerhetett az alkotó személyes adataiba,
megismerhette pályafutását és jelenlegi munkakörét. A
már elismerõ oklevéllel is rendelkezõ költõ az egyes családtagoknak, barátoknak ajánlott versei jól tükrözték a számára legfontosabb emberi kapcsolatait. A költõt elkísérte rendezvényünkre kedves volt munkatársa, barátnõje Dr.
Csongrády Emõke. Számára tisztelettel megköszönöm,
hogy elfogadva felkérésemet, felkészült a Kabócatánc verseskötet elemzésére. Gondolatait szép idézetekkel is alátámasztotta. Elõször a költõ interpretálásában hallgathattuk
meg néhány kedves versét majd a Berkenye-kör tagjai olvastak fel. Az elhangzott versek révén képet alkothattunk
Ildikó legmélyebb érzéseirõl, hitérõl, érdeklõdési köreirõl
és legemlékezetesebb utazási élményeirõl.
A Zamárdiban élõ Szakáli Anna többkötetes költõ, író, a
Berkenye-kör elnöke is méltatta a doktornõ kötetét aztán
beszélt a Magyar Kultúra Napja ünnepének jelentõségérõl,
a népek különbözõ kultúrájának szépségérõl, megõrzésének fontosságáról és anyanyelvünk ápolásának szükségességérõl. Az irodalomkedvelõ barátok Ildikó könyvbemutatóját hozzászólásaikkal és további vereseinek felolvasásával
színesítették.
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A jelenlévõk megtudhatták, hogy Dr. Völgyi Ildikó most
készülõ második Napmadár címû verseskötetéhez Maurer
Teodóra írta az ajánlást. Ennek a kötetnek a verseibõl egy
kis ízelítõt kaptunk és a hozzájuk illõ illusztrációk kivetítésre kerültek.

Szántódi Hírlevél

Az est folyamán Hirschmann Attila, Prigli Zsuzsa, Morvayné Török Csilla és Balogh Józsefné több felvételt készített. A beszámolómhoz illõ fényképek hírlevelünk szerkesztõjéé. Köszönet mindegyikõjüknek az események dokumentálásáért.
Ez a lélekemelõ irodalmi rendezvényünk családias hangulatú beszélgetésbe ment át, majd egy szíves kínálással zárult. Hálás köszönetünk úgy az igen színvonalas szellemi
táplálékért mint a sok finomságért, amivel kedves vendégeink - Dr. Völgyi Ildikó orvosszakértõ és Dr. Csongrády
Emõke nyugdíjas laborvezetõ - ajándékozott meg bennünket.
***
Az utóbbi idõszakban könyvtárunk id. Pohner Jánosnétól
folyóiratokat, Hidvégi Csaba családjától és ismét egy kedves ismeretlentõl pedig könyveket kapott. Mindegyik adakozónknak olvasóink nevében is tisztelettel megköszönöm
a szívességét.
Maurer Teodóra
könyvtáros

EMLÉKEZZÜNK A RÉGIEKRE
Kárpáti József úr keresett meg bennünket, még életben
lévõ Aranyás gyerekeket, Lajost és engem, Zsuzsát, hogy
a régi szántódi lakosokról a Szántódi Hírlevélben szeretnének rövid ismertetést adni. Tennék ezt azért, hogy ezzel
is emlékezzenek a régiekre illetve a néha szóba kerülõ
nevek mögé – az életük fõbb adatai alapján - elképzelhetõ személyek kerüljenek.
A kérés teljesítését örömmel vállaltam megtisztelõ, hogy
szüleink emléke így is megörökítésre kerülhet.
Ki volt Aranyás Lajos?
Édesapánk, Aranyás Lajos Kõröshegyen született 1906.
november 12-én, harmadik gyerekeként
Aranyás Jánosnak és Bödõk Máriának. Szülei nagyon szegény földmûves emberek voltak, 3600 négyszögöl földjük volt,
ezen gazdálkodtak.
A családja református volt, õt is ebben a vallásban keresztelték meg a kõröshegyi református templomban és
ott is konfirmált 1918-ban.
Elemi iskoláit is a kõröshegyi református iskolában végezte. Az 1925. március 18-án Kõröshegyen kiállított Elemi népiskolai bizonyítvány tanúsága szerint a népiskola
hatodik osztályát az 1917/1918-as iskolai évben végezte
el. Bizonyítványa szerint magaviselete dicséretes, szorgalma kitartó, az elõírt tantárgyakból (hit- és erkölcstan,
magyar nyelv /ezen belül olvasás, írás, fogalmazás,
nyelvtani magyarázatok, beszéd- és értelemgyakorlatok/, számtan, mértan, földrajz, történet, polgári jogok és
kötelességek, természetrajz, természettan és vegytan,
rajzolás, éneklés, kézimunka /kézügyesség/, testgyakorlás) kitûnõ.
Nem rajta, hanem a körülményein múlott, hogy nem szerezhetett ennél magasabb iskolai végzettséget. Tudásvágya, érdeklõdése utolsó idejéig megmaradt, vele született intelligenciája tiszteletet keltett. Elgondolkodtató,

hogy egy akkori népiskolában milyen sok mindent megtanítottak a gyerekeknek. Amit megtanult Édesapám azt
nem felejtette el, kitûnõen számolt, olvasott, szépen írt.
Az elemi iskola elvégzése után, 13 évesen szüleihez hasonlóan mezõgazdasági munkát, napszámot vállalt. Volt
például részes arató is. Ez a munka azonban fizikumához megerõltetõ volt.
1922-ben elment kõmûvesek mellé napszámosnak.
1923-ban leszerzõdött ács tanoncnak. 1925-ben szabadult fel, mint ácssegéd és 1927-ig ebben a szakmában
tevékenykedett.
1928-ban Pestre ment dolgozni, szerencsét próbálni.
Nappal dolgozott, esténként pedig szaktanfolyamra járt.
1928-ban magán úton letette az ácsmesteri vizsgát.
Pesti tartózkodása alatt tüdõbetegséget kapott, melybõl
kigyógyították, de a városi életet nem ajánlották neki az
orvosok. Így – feladva vágyát, hogy városi ember legyen
– visszatért szülõfalujába.
1931-ben váltotta ki az ácsmesteri kisipari engedélyt.
Közben a kõmûves szakmát is tanulta és 1948-ban a
kõmûves mesteri vizsgát is letette, az iparengedélyt erre
az iparra is megkapta. 1941-ben még iparigazolványt
kért és kapott szén és tûzifa kereskedésre is.
Önálló iparosként 1951. március 20-ig dolgozott.
Ügyes, szorgalmas, takarékos ember volt.
Hazulról anyagi segítségre nem számíthatott. Elmondása szerint viszont támogatást és nagyon sok jó tanácsot
kapott az akkor Szántódon mûködõ Épületfa és Építési
Anyag Telep, Tégla- és Tetõcserépgyár tulajdonosától,
bizonyos Lõwentritt Samutól és fiától, valamint a Szántódon lakó Balla testvérektõl, Miklóstól és Andortól. Õk
meglátták benne az igyekezetet, a kitartást, a megbízhatóságot, a szakma iránti szeretetet.
Szántódon a lábát 1932-ben vetette meg, amikor a Ba-
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laton menti Fürdõk Részvénytársaságtól megvette a
zamárdi-i 505. sz. telekjegyzõkönyvben felvett
544/a/1/683/8 helyrajzi számú, valóságban Szántódon
lévõ, 272 négyszögöl területnagyságú telekingatlant.
A vételár 1632,- aranypengõ volt. Foglaló fejében 332,aranypengõt kellett fizetni, a vételárhátralékra 60 havi,
egyenlõ részletben fizetendõ, évi 6 %-os kamattal részletfizetést kapott. A vételár nem állt rendelkezésére, de
mindig kapott – váltók ellenében – hitelt, amivel az adósságát törleszteni tudta.
A mostani Tavasz utcában álló – Pálfy János szántódi
építõmester által tervezett - nagy ház építését valószínûleg már 1932-ben elkezdte és az 1933-ban már bizonyosan készen is állt. Közben a telek végében egy másik, kisebb ház építésébe is belefogott.
Házasságot 1936. január 18-án kötött, katolikus szertartás szerint a kõröshegyi katolikus templomban.
Felesége, Édesanyánk Emmer Karolina szintén Kõröshegyen született 1914. október 11-én, második gyermekeként Emmer Károly kõröshegyi szabómesternek és
Néhai Máriának.
A fiatal pár közös életét már Szántódon kezdte.
Házasságukból hárman születtünk, Éva (néhai Hutter
Sándorné) 1937-ben (meghalt 2015. december 27-én),
Lajos 1942-ben, Zsuzsa (dr.Hellner Károlyné) 1945-ben.

Házasságuk nagy szeretetben 66 évig tartott, Édesanyánk 2002. február 27-én bekövetkezett haláláig. Életük példaértékû volt mind a családtagok, mind a környezetük számára.
Szorgalmuknak, takarékosságuknak köszönhetõen minden tartozást visszafizettek. Édesapa üzletmenete is
kedvezõ volt, így további ingatlanvásárlásba is kezdtek,
melyeknek késõbbi eladásával gyerekeik tanulását,
önálló életkezdését könnyítették meg.
A sokak által ismert földterületet, amit szõlõvel telepítettek be, 1940-ben vásárolták, s ezen 1941-42-ben építette Édesapa a présházat és pincét, az úgy nevezett
„Aranyás pincét”.
Szolid életvitelük volt, üdülések, utazások, de még kirándulások sem nagyon voltak. Nem tudom boldogabbak
lettek volna, ha saját luxusokra fordítják a jövedelmüket,
aligha hiszem.

Édesapának sok munkája volt, azt gondolom nagy építkezések folytak már a háború elõtt is a Balaton környé-
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kén. A háború után meg az újjáépítés adott sok munkát,
úgy is mint építési vállalkozónak, úgy is mint fakereskedõnek. Munkájával szemben mindig igényes volt, jellemzõ amit dr. Pillis Iván „A régi Somos története” címû
visszaemlékezésében egy somosi épülettel kapcsolatban írt róla: …..”Az épületet a balatonföldvári Ybl Miklós
tervezte, tetõszerkezetét pedig a szántódi Aranyás Lajos
készítette (olyan kiváló minõségben, hogy több, mint 60
év múlva az épület felújításakor még mindig kifogástalan
állapotban volt). „…….
Dolgozott többek között Szántódon Ungvári László színész, dr. Pillis Károly (a korábban hivatkozott dr. Pillis
Iván édesapja) orvos házán, Balatonföldváron a Magyar
Honvédtiszti Üdülõn, Zamárdiban az Állami Áruházak
üdülõjén, a Gyermeküdülõ építkezésén.
Nagyon büszke volt arra, hogy 1948-ban Pálfy Jánossal
õk építették újjá Balatonföldváron Bajor Gizi színésznõ
villáját.
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másépületet építették, de több fontos állomás (pl. Dombóvár) építésén is dolgozott.
1957-tõl 1972-ig, nyugdíjba vonulásáig Székesfehérváron, a Fejér megyei Húsipari Vállalatnál dolgozott, építésvezetõként illetve az építkezésekhez szükséges anyagok beszerzése is a feladata volt.
A 60-as évektõl a környéken is sok magánház épült (Kõröshegyen, Szántódon, a Somosban), ezek közül sok
Édesapánk tervei alapján. Készségesen segített a hozzá
fordulók problémáinak megoldásában, szívesen adott
szakmai tanácsokat.
Nyugdíjba vonulása után ideje nagy részét a szõlõjénél

töltötte. Fáradhatatlanul járt ki - amig tudott kerékpárral,
aztán már csak a kerékpárra támaszkodva – dolgozni.
Gyönyörûen mûvelte a szõlõt, kezelte a bort és szeretettel fogadta a betérõket. Elbeszélgetett mindenkivel, ha
volt rá alkalma, nótázott a vendégeivel. Nagyon sokan,
akik még emlékeznek rá, ebbõl az idõbõl ismerték, mint
Lajos bácsit.
Aktívan nem vett részt a közéleti munkában, de mindig
érdekelték a politikai, társadalmi események. Támogatta
Szántód önállósulásának törekvéseit, helyismeretével
igyekezett segíteni az elszakadással járó vitás kérdésekben. Büszke volt arra, hogy a szántódi nyugdíjasok napját az õ, mint a község legidõsebb lakója, születésnapjához igazították, az elismerésre, amit az önálló szántódi
önkormányzattól kapott.

1943-1944-ben a balatonfûzfõi gyártelephez tartozó litéri
munkás lakótelepen dolgozott.
Iparengedélyeit 1951-ben vonták vissza (miután egy éve
már szüneteltette az iparát).
1951. márciusában a MÁV Budapesti Magasépítõ Üzemi Vállalatnál helyezkedett el, mint építésvezetõ. Súlyponti munkájuk Székesfehérváron volt, ahol az új állo-

Életének utolsó négy évét tolókocsiba kényszerülve töltötte, a mindig aktív ember örömét ekkor már gyerekei,
unokái, dédunokái és a néha betérõ ismerõsök jelentették.
2003. február 14-én, életének 97. évében halt meg szántódi otthonában.
Budapest, 2018. november 27.
Dr. Hellner Károlyné sz. Aranyás Zsuzsanna
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TÉL, KORCSOLYÁZÁS SZÁNTÓDI EMLÉKEK
Ebben az évben, novemberben lesz negyven éve, hogy
családommal Szántódra költöztünk.
Akkoriban úgy emlékszem, az évszakok nevüknek
megfelelõen „viselkedtek”. Hidegebbek voltak a telek, lehetett korcsolyázni a tavon.
Emlékszem, hogy az Erdészeti Üdülõnél gyûltünk
össze, volt aki hokizott, többen korcsolyáztunk, a gyerekekkel együtt.
A téli sportok kedvelõi között sok, akkor fiatal szántódi sportolt, siklott a sokszor csodálatos tükörjégen.
Napsütésben siklani a jégen fantasztikus.
Fontos, hogy mindig a part közelében, ismert helyen,
a biztonságot szem elõtt tartva mentünk a jégre.
Egy ilyen alkalommal, amikor nagyon hideg volt és
vastagra hízott a jég, hatalmas csengés –bongással
meghasadt a lábunk elõtt. Bizony megijedtünk, csak
késõbb tanultam meg, hogy ettõl nem kell tartani,
ilyenkor hízik a jég.
Hogy is volt ez régen? Mi a rianás? Mikor, hogyan hízik a jég?
A téli Balatonról az 1958-ban megjelent útikönyvben
olvasható, hogy a tó sekély vize csaknem minden évben befagy, kivéve, az 1950-51. évi szokatlanul enyhe
telet. Már decemberben, az északi szelek befagyasztották a sekély vizû öblöket. A jég vastagsága általában 20-25 centiméter, ebben az állapotban acélosan
kemény. 1928-29 telén 75 centiméteres jég borította a
Balatont. A XIX. században kocsikkal, szekerekkel
közlekedtek a két part között. Megkezdõdött a téli
halászat és a jég kitermelése. Balladákból, elbeszélésbõl ismerünk csodás megmenekülést és szörnyû tragédiát, ami a jégen történt. A csodával határos megmenekülés, egyik tárgyi emléke a Szántódi Kereszt.
A jégképzõdésrõl és a hozzá kapcsolódó jelenségekrõl
Jókai az Aranyember címû regényében is írt. A rianásról írt sorai megtévesztõek gyönyörûen ír a repedés keletkezésérõl, de a rianást tévesztette össze a repedéssel. Amikor a jég durrog, rámehetünk, mert már
vastag, a balatoni emberek azt mondják „hízik a jég”,
bátran lehet rámenni, a nagy hidegekben ezek a repedések hamar befagynak. Ilyenkor 1-2 centiméter széles, és néhány milliméter mély árok keletkezik, amit
ha hó borít, veszélyes. A befagyott repedések miatt
hatalmas feszültség keletkezik. Ahol ez a legerõsebb,
ott a jég feltorlódik, majd összetörik. Ezek az úgy-nevezett „túrolások”, ezeket a jelenségeket az elmúlt
években is láthattuk. A kompkikötõben is volt ez a nagyon látványos jelenség. A balatoni emberek és a halászok, csak az ilyen túrolást nevezik rianásnak.
Nevét onnan kapta, hogy amikor régen lovas kocsival
mentek át a jégen, a ló messzirõl megérezte, és megriadt tõle.
A balatoni téli sportok a jégen sok élményt nyújtanak,
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de elsõ a biztonság, és csak akkor menjünk rá, ha a hatóságok kiadják az engedélyt!
Saját élményei és a Balaton útikönyv alapján összeállította: Morvay Zsolt
Fehasznált irodalom: Útikönyvek Balaton
Az általános tudnivalókat és a kirándulási útmutatókat Lipták Gábor és Dr. Zákonyi Ferenc
A részletes útikalauzt Huba László írta.
Atheneum
1958
GYERMEKKOROM TELE
Balázs Sándorné
Emi
Csupasz fákon
Varjú károg az ágon.
Gyermek koromban
Már novemberben leesett a hó
Mindent betakart a fehér takaró.
Az utakon csilingelõ szánok suhantak,
Az emberek azon utaztak.
Autó csak egy volt a faluban,
Az is bent állt az udvarban.
A portákon hóemberek álltak
Melyet a gyerekek csináltak.
Volt hógolyó csatározás
Jókedv és kacagás.
Leckeírás után
Mentünk a befagyott jégre
Korcsolyázni nagy örömünkre
bogniztunk* forogtunk,
Nyolcasokat írtunk a jégre.
Estére éhesen fáradtan hazaértünk
Ahol finom vacsorát ehettünk.
Majd a meleg dunyha alá bújtunk,
Ahol nagyon jól aludtunk.
Másnap szánkózni indultunk,
A hegyrõl a völgybe siklottunk.
Jó hosszú volt a pálya útja
Így mire felértünk elfogyott a szufla.
Akkor lett vége, amikor a márciusi szél
Meghozta a tavaszt és elolvasztotta a havat.
Mindez történt nyolcvan éve
És megmaradt az emléke.
Boldog gyermekkor, jó volt visszaemlékezni!
Jó volt mindenen kacagva nevetni!
*Játék ütõfával, korcsolyával koszorúzás elõre-hátra
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HÁZASSÁG HETE

Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés,
amely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a
házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A házasság hetét mára 4 kontinens 21 országában
ünneplik. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008
óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körû összefogásával. A szántódi telephelyû Békevár
Egyesület 2011 óta kapcsolódik be ebbe a rendezvénysorozatba, és több helyszínen tart missziós alkalmat. Az Egyesület
kiadásában a párkapcsolat és család témakörében jelent meg korábban három kötet, amely a szántódi könyvtárban is rendelkezésre áll. De ezek a sorsformáló kiadványok már nemcsak nyomtatásban érhetõk el, hanem elektronikus formában
is letölthetõk, és az idei Házasság hetéhez kapcsolódva megkezdõdött a hangoskönyv készítése is! Mindezek díjmentesen
letölthetõk a www.frigyklinika.hu oldalról.
Bor Ferenc
TÉLI ANTOLÓGIA
2018. végén „NOVUM 3“ címmel jelent meg a több szerzõ tollából származó
antológia. Az osztrák „Novum Publishing“ kiadó kiadványába a szerkesztõk
beválasztották a Békevár Egyesület elnökének, Bor Ferencnek „Az élet
alkonya“ címû írását is. Ez a fejezet letölthetõ a www.frigyklinika.hu oldalról.
A mûfaji sokszínûségnek és a nyelvi változatosságnak köszönhetõen
lehetetlen letenni a kötetet! A kötet egy példánya a szántódi Tüskés Tibor
Könyvtárban is megtalálható. A kiadvány az elkövetkezõ esztendõkben olyan
nagy nemzetközi könyvszakmai rendezvényen is bemutatásra kerül, mint a
Lipcsei Könyvvásár, Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, Frankfurti
Könyvvásár és Könyv Bécs.
Fotó: könyvborító

„Csak az hal meg, akit elfelednek!”
Szomorúan hallottuk a hírt, hogy Id. Vári Ferencné, a mindig mosolygós Irénke, rövid betegeskedés után otthonában elhunyt.
Példás szeretettel vette körül családját, tisztelte az
ismerõsöket. Tartotta a hagyományokat, Szántódpusztán többször voltak férjével a „Pusztaiak találkozóján”, ahol szívesen beszélt emlékeirõl. Az
utcájukban híres volt finom és szép süteményeirõl, amit jó szokás szerint gyakran osztott meg ismerõseivel, többeknek küldött kóstolót. Híres volt
a képviselõfánk, és a farsangi fánk receptje,
amely recepteket újságunk is közölt.
A fehér bottal közlekedõ férjével együtt ott voltak
az idõsek napján, falunapokon, többször részt
vett a fõzõversenyen.
Néhány nap múlva lett volna 74 éves.
Gyászolja szeretett családja, ismerõsei, az
önkormányzat!
Nyugodjon békében

A család mindenkinek megköszöni a temetésen
való részvételt és a részvétnyilvánításokat!

Szántódi Hírlevél
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Kedves Olvasó!
Sok szántódi ihletésû verset írtam, van valami megnyugtató kisugárzása a településnek, ami folyamatos írásra
sarkall. Leendõ kötetem címadó verse, - a Körtefa-, is itt
született, amely a Rigó utcában áll évtizedek óta. Tudom,
hogy még sok termékeny percet élek meg ott.
Üdvözlettel:

Varga Zoltán
Álomban a nyár
Nézem a képeket, amik manapság készültek,
most máshol vagyok, hírt Rólad csak is így kaphatok...
Érzem a víz porát, mi a kövekre fagy most rá,
látom szállni a hattyúkat, víz felett elsuhant,
az arany napot, mely nekik röppályát mutatott,
alattuk kihûlt tó, nádszálak, barnák, susogó...
A piros madárbirset, melyet egy cinke csipked,
kökény, som alatt, fekete rigó magot kutat,
öreg, pudvás fán, harkály üreget kikopogtat,
felette az õsz apó nyugodt álmod elhozó...
A fehér tej-ködöt, melybe a bú beköltözött,
mögötte az árny-fát, ugyanott áll, a zúzmarát,
a sárga levelet, mely a fán õsszel megrekedt,
az illatos gombát, a lomb avar a legjobb ágy...
Mégis mi, ami változott? Mitõl más a világ?
Vagy ez a való, és én vagyok az átutazó?
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Kedves
Olvasók!
Régóta állt lakatlanul a Budapesti úton a
képen látható
épület. Tudomásom szerint Varga Ilona festõmûvész lakott
benne. Szép fehér hajú, apró
termetû, kedves hölgyként emlékszem rá. Az emberek
„mûvésznõként” szólították.
Az interneten rövid bemutató olvasható életérõl:
Varga Ilona 1912. május 12-én született Szántódon és
97 éves korában 2009. június 11-én hunyt el Californiában. A gyerekkori Dunántúl, virágok, fák és a
Balaton örök témát adott mûvészetének.
Festészeti tanulmányait a Budapesti Képzõmûvészeti
Fõiskolán végezte 1936 és 43 között. 1943-ban kötött
házassága után házastársa családi nevének röviditését
aláirásához adta.

Szent Kristóf most fázhat ott, hol nemrég rámosolygott
levendula-ágyás, andalítóan illatos...
A kacsákat, az öt órakor nyíló csárdákat,
a matróz fiúkat, kik nézik õket naphosszat,
a szürke kompokat, az utazót szállítókat,
mai napig is számolom a legurulókat...
Nézem a képeket, rajta fát, vizet, életet,
és a réveteg álomba szenderült Révetek...

A háború után Pesten élt, családja ellátása mellett ritkán jutott rajzoláshoz, festéshez. A 60-as évektõl a
család nyaranta visszatért szülõföldjére, Szántódra. A
Balaton, változó hangulataival, gazdag szinskálájával
megjelenik a képekben. 84 éves korában, festõállványával kiutazott az Egyesült Államokba, folytatta a
rajzolást.
A szántódpusztai temetõben
nyugszik.
Aki többet tud
róla. kérjük jelentkezzen!
Köszönjük:
a szerkesztõk
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HELYREIGÍZÍTÁS
80 éve, szeptember elsején kezdõdött a II. világháború a történelem legnagyobb és legpusztítóbb háborúja.
Az elmúlt évben Szilágyi László –mint egy elõkészítve a megemlékezést - hat cikket osztott meg velünk - a nagy háborúról. Köszönet érte! Egyben elnézést kérek tõle és az olvasóktól, hogy a nagy év végi hajrában, elgépeltem szavakat, dátumot, és nem a
javított anyag került a decemberi számba.
A hibajegyzék:
• harmadik bekezdés második mondatában helyesen:
Királyerdõ
• hatodik bekezdés elsõ mondatában kétszer szerepel a 3.
• nyolcadik bekezdés negyedik mondatában éles helyett ékes
• kilencedik bekezdés; A bekerítés után szovjet parlamentereket indítottak a németekhez
• tízedik bekezdés elsõ mondatában helyesen:
800.000
• tizenegyedik bekezdés hatodik mondatában magoldást helyett megadást
• tizenkettedik bekezdés elsõ mondata helyesen:
1945. február 11-re a kitörés napjáig a védõk ütközet létszáma 1100 fõre csökkent.
Morvay Zsoltné
szerkesztõ

Szántódi Hírlevél

Egzotikus madárpark költözött a Balatonhoz.
2018-ban Balatoni Madárkert néven
megnyitott Kereki fõutcáján a legnagyobb hazai díszmadár fajválasztékot felvonultató gyûjteményes
tenyésztelep.
A 8000 m2-es park központi részén
nagy kifutókban 90-nél is több faj
280-300 példánya képviseli a háziállatként is tartott madárvilágot a
papagájoktól, víziszárnyasoktól az
egzotikus fácánféléken, páva színváltozatokon át a futómadarakig.
Az állományban megtalálhatók tenyésztett díszgalamb- fajták és egzotikus rokonaik, dísztyúkok mellett olyan tyúkalkatúak, melyeknek korábban talán még a nevével sem találkozott a látogató, mint a frankolinok, vagy tropogánok
fajai.
A vendégek egy órás szakvezetés során nyernek betekintést a díszmadártenyésztés világába, ismerkedhetnek állatkertekben sem látható egzotikus madarakkal. Kisállat-simogatónk elsõsorban a gyerekeknek jelent élményt, de sokan
itt látnak elõször testközelbõl mókusokat, kengurukat és
csincsillákat is.
A megnyitás évében több, mint 10.000 elégedett vendég tekintette meg a parkot, köztük sok környékbeli lakos is, így
a felmerült igények figyelembevételével a közvetlenül
szomszédos települések lakóinak adott 20% belépõkedvezményt kiterjeszjük néhány további településre
is, így Szántódra is. A megnyitás egy éves évfordulója alkalmából 2019. március 9-én nyílt napon lehet ingyenesen ismerkedni madarainkkal.
Parkunk egész évben látogatható, résztveszünk a térségi
látnivalók, programok csomagajánlatba szervezésében,
szívesen együttmûködünk a bennünket megkeresõ turisztikai szolgáltatókkal.
A madárpark folyamatosan épül, fejlõdik, állománya új fajokkal bõvül, annak is érdemes visszatérni, aki már járt nálunk. Ráczné Csóti Tímea, Rácz Sándor tulajdonosok.
Üdvözlettel:Ráczné Csóti Tímea
Balatoni Madárkert-díszmadár és kisállatpark
www.madarkert.
huwww.facebook.com/madarkert
+36 30/8 666 444
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Kiadásért felelõs személy neve: Vizvári Attila polgármester
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Készült 250 példányban a balatonföldvári Quick Press nyomdában.
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SZÁNTÓD SOMOGY ÉSZAKI KAPUJA
SZÁNTÓDPUSZTA

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

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:
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
Hétfõ:

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

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
340-013; 540143
Zeneiskola
340-832; 06/20/924-1059
Óvoda B.földvár
340-465; 540-266
Óvoda Kõröshegy
340-747
Állatorvos Dr. Dragon Judit
06/30/927-1500
Áramszolgáltató
06/80/205-020

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

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

