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JÓ REGGELT, BALATON
Álmosan nyitja szemét a nap,
Ontja sugarát a felhõk alatt,
Vörös palástja a vízre terül,
Az éjszaka morcosan elmenekül.

Dalol a fény, már õ itt a király,
Benne fürdik egy ébredõ sirály.
Meghitt, rõt csend, aranyló nyugalom,
Jó reggelt Neked, drága Balaton!
(Nagy István)
Fotó: Schmidt Pál

Megérkezett az új falubusz
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Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2020. februárjában hozott határozatairól, valamint
a Polgármester által 2020. március 11-2020. május 15. hozott határozatokról szóló tájékoztatás

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2020. február 7-i ülésén hozott döntései:
-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a polgármester két ülés közötti tevékenységérõl
szóló beszámolót elfogadta.
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megtárgyalta I. fordulóban, tovább tárgyalásra alkalmasnak tartotta.

-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Aranyhíd utcai (344 hrsz) járda és útépítés
tervezési feladataival a legkedvezõbb ajánlatot benyújtó KAPOSÚT BT (7400 Kaposvár, Rómahegyi út.
2. képviseli: Koszéj László) bruttó 508.000 Ft-os ajánlatát fogadta el.

-

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2020. évi közmûvelõdési szolgáltatási tervet jóváhagyja.

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testülete 2020. február 14-én tartotta közmeghallgatását
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2020. február 21-i ülésén hozott döntései:
-

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

-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megtárgyalta II. fordulóban, majd megalkotta az errõl szóló rendeletét.

-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete jóváhagyta a Szántód Község Önkormányzata és
az I-9 Ingatlanalap közötti, a szántódi 703 hrsz-ú ingatlanra (volt Postás tábor) vonatkozó módosított
Telekalakítás és ingatlan tulajdonjogának helyi önkormányzat részére történõ térítésmentes átruházásáról szóló szerzõdést.

-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta és elfogadta a Somogy Megyei Kormányhivatal által tett törvényességi felhívást, melynek alapján módosította a hulladékgazdálkodási rendeletét is.

-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Szántód-Kõröshegy vasútállomáson lévõ, közterületet megfigyelõ, MÁV Zrt. által üzemeltetett térfigyelõ rendszerre vonatkozó együttmûködési megállapodást megtárgyalta, elfogadta.

-

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2020. évi költségvetésben meghatározott támogatási keret terhére a civil szervezetek támogatására pályázatot ír ki.

-

A civil szervezetek 2019. évi támogatás felhasználásról szóló írásbeli szakmai és pénzügyi beszámolóját
elfogadta.

-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete arról döntött, hogy a Szántód 75 hrsz-ú (Szántód, Márton F. u. 1.), „beépítetlen terület” megnevezésû, 353 m2 területû ingatlant, valamint a Szántód
76 hrsz-ú (Szántód, Rege u.), „beépítetlen terület” megnevezésû, 677 m2 területû ingatlanokat az értékbecslésben szereplõ összegért meg kívánja vásárolni.
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-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete ingatlanok bérbeadásáról döntött (szántódi 189
hrsz, szántódi 890/1. hrsz., szántódi 482 hrsz., szántódi 289 hrsz.)

-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás valamennyi tagja által elfogadott,2016. május 30-án aláírt, Társulási Megállapodás 2020. évi módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét az elõterjesztés melléklete szerinti
tartalommal elfogadta.

-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az asztalokra, padokra, hulladékgyûjtõkre, hirdetõtáblákra beérkezett ajánlatokat elbírálta.
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2020. február 26-i együttes ülésen hozott döntései:

-

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolóját

A katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörben, a veszélyhelyzet kihirdetésérõl szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel 2020. március 11-ét követõen a képviselõ-testület helyett a Polgármester jogosult dönteni az önkormányzatot érintõ kérdésekben a veszélyhelyzet fennállása alatt.
A Polgármester 2020. március 11-2020. május 15. között az alábbi kérdésekben hozott döntést:
- Közterület karbantartó, takarító munkakör betöltése 2 fõ alkalmazásával
-

Közösségi ház és könyvtár bezárása, játszóterek, strand bezárása

-

Belterületi felújítási munkákra érkezett ajánlatok elbírálása során a legkedvezõbb ajánlatot benyújtó,
Térkõ és Kert Kft. (8623 Balatonföldvár, Hegyalja u. 13.) bruttó 12.205.780 Ft ajánlatának elfogadása.

-

WC konténer burkolási munkáira érkezett ajánlatok elbírálása során a burkolási (hõszigetelés, tetõ készítés) munkáira beérkezett árajánlatok közül a legkedvezõbb ajánlatot benyújtó, Balatoni Építõipari
Centrum Kft. (8622 Szántód, Szántódi u. 1412 hrsz.) bruttó 1.853.069 Ft ajánlatának elfogadása.

-

Településrendezési eszközök módosításának elindítása

-

Közbeszerzési terv elfogadása

-

Mûszaki ellenõr megbízása

-

Közterület bérleti szerzõdések megkötése (fagylaltárus, zöldség-, gyümölcs árusítás)

-

Szántód 358, 360 hrsz elõvásárlási jogról lemondás

-

Magyar Falu Program keretében – járdafelújítás anyagköltségére – pályázat benyújtása

-

A Szántód 887 hrsz-ú ingatlan ügyében településképi védelmi ügyben döntés

-

Lomtalanítás elmaradásáról döntés

-

Szántód 63 hrsz-ú ingatlan telekmegosztásához hozzájárulás

-

Használtcikk piac látogatásának szabályozásáról döntés

-

Szántód, Vajda János utca és Gyulai Jenõ utca közötti járdafelújításra érkezett árajánlatok elbírálása során anyagköltség (bruttó 2.348.154 Ft) a munkadíj (bruttó 1.923.923 Ft) vonatkozásában is a legkedvezõbb ajánlatot benyújtó, Térkõ és Kert Kft. (8623 Balatonföldvár, Hegyalja u. 13.) ajánlatának elfogadása.
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Rendeletek:
SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
1/2020.(II.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Szántód Község Önkormányzatának
2020. évi költségvetésérõl
SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
2/2020. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
4/2014.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
3/2020. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Szántód Község Ösztöndíjáról szóló
14/2011.(X.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
4/2020. (IV.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Szántód Község Önkormányzatának a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól, a járványügyi veszélyhelyzetben tanúsítandó felelõs magatartásról
SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
5/2020. (V.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól, a járványügyi veszélyhelyzetben tanúsítandó felelõs
magatartásról szóló 4/2020. (IV.21.) rendelet hatályon kívül helyezésérõl
Dr.Nagy Ildikó
hatósági osztályvezetõ
A vírus még itt ólálkodik a közelünkben!
Köszönjük az önkormányzatnak, a testület tagjainak az
elõrelátó gondoskodását. Köszönjük a védõeszközöket, amit
vásároltak.
Köszönjük a falugondnokunk Milán bevásárlásait, csekkfeladását, gyógyszer kiváltását, mindehhez kedves,mosolygós
stílusát, hozzáállását.
Mindnyájuknak erõt, egészséget kívánunk és jó munkát,
mindannyiunk örömére!
Borbély Gábor
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Tisztelt Hírlevél Olvasók!
A világban kialakult koronavírus-járvány miatt bevezetésre kerülõ korlátozások áprilisi újságunk kiadását
is érintették. Most, június elején talán látjuk az alagút végét, és bizakodva várjuk a veszélyhelyzet feloldását. Szeretném megköszönni valamennyiüknek azt, hogy betartva a központi utasításokat, fegyelmezettségükkel és kitartásukkal sikerült elkerülni a járvány Szántód területén történõ terjedését. Községünkben
12 fõ került házi karanténba, valamennyien külföldrõl hazatért nyaralótulajdonosok voltak. Szerencsére
tünetmentesen elhagyhatták a karantént. A sportpályák, játszóterek, strandok, könyvtár és az önkormányzati hivatal lezárását mindenki tiszteletben tartotta. A veszélyhelyzet miatt az önkormányzati munka nem
állt le, zárt ajtók mögött dolgoztunk. Közösségi Házunk vezetõje Zsuzsi irodáját varrodának rendezte be
és hivatalsegédünkkel Henivel rengeteg szájmaszkot varrtak. A maszkokat önkormányzatunk, rendõrség,
üzletek, posta dolgozóinak, valamint az igénylõ lakosoknak osztottuk ki. Vásároltunk 500 db eldobható
maszkot, 500 pár gumikesztyût, fertõtlenítõ oldatot, valamint egy motoros permetezõgépet mellyel a buszmegállókat és a forgalmasabb közterületeket fertõtlenítettük. A maszkokat és kesztyûket minden családhoz eljuttattuk. A képviselõ-testület tagjaival tiszteletdíjunkból 100 ezer forint értékben maszkokat vásároltunk, melyek szintén kiosztásra kerületek lakosaink között.
A katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII,.
törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva a döntéseim elõtt minden esetben a
képviselõ-testület tagjaihoz írásban eljuttattam a tervezeteket és az általuk véleményezettek alapján hoztam meg döntéseimet.
A központi költségvetési intézkedések sajnos Szántódot is érintették. A gépjármûadó elvonása, valamint
az idegenforgalmi adó elmaradása összesen 14,7 millió forint bevételkiesést jelent. Az iparûzési adó esetleges csökkenésének a mértéke még nem ismert. A bevételkiesés ellenére az idei évre tervezett felújítások, eszközbeszerzések megvalósulnak.
Röviden szeretném tájékoztatni a Tisztelt Hírlevél olvasóinkat az elmúlt idõszakban kivitelezett, és a tervezett felújításokról.
-

Felújításra került a Csobánc utca végén a partvédõmû, és a partszakasz térburkolatot kapott.

-

A Móricz Zsigmond utca, Gyulay Jenõ utca keresztezõdésében a járda és a kerékpárút, valamint
a Gyulay Jenõ utca és a Vajda utca közötti járda felújítása is elkészült.

-

Megtörtént a Kossuth park kerítésének cseréje.

-

A 10 db új asztal és pad garnitúra is telepítésre került az új térkõalapokra.

-

30 db új hulladékgyûjtõre cseréltük a régieket.

-

20 db hirdetõ-és üdvözlõtábla alapozása elkészült, felszerelésük hamarosan megtörténik.

-

A Juhász Gyula utcai strandon elkészült a mosdókonténer burkolása, tetõfedése, valamint a parkosítás is befejezõdött.

-

Megtörtént a virágosítás.

-

Valamennyi stég és lépcsõ a helyére került.

-

A BALALAND építkezésrõl ingyenesen biztosított földdel feltöltésre került a Rét utca, és az
ALDI melletti terület rendezése is befejezõdött.

-

A Juhász Gyula utcai strand, valamint a Csemetekert utcai Sport-és Pihenõpark áramellátása is kiépítésre került.

-

Átvettük a pályázat útján nyert új falubuszt.

-

A megrendelt, többfunkciós kommunális gépet adapterekkel (rézsûkasza, homlokrakodó, raklap
villa) együtt hamarosan átvehetjük.

A Rigó utcai, valamint a Juhász Gyula utcai strandon a Somogy Megyei Kormányhivatal a fürdõvíz használatát csak június 20-tól engedélyezte, ezért a lépcsõk június 20-ig lezárásra kerültek.
A lomtalanítás a veszélyhelyzet miatt elmaradt.
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A tavaszra tervezett kulturális rendezvényeink sajnos elmaradtak, bízunk abban, hogy a szezonnyitó a
Kossuth téri zenés esték és a Falunap megrendezésre kerülhetnek.
A NIF Zrt. tájékoztatása alapján, a Balatoni bringaút szántódi szakaszának közbeszerzése eredményesen
lezárult. A kivitelezõvel megtörtént a szerzõdéskötés, tájékoztatásuk szerint az õsszel megkezdõdnek a
munkák, és jövõ nyárra átadásra kerül a régóta várt kerékpárút és járda.
Hasonló jó híreim vannak Szántód Puszta felújításával kapcsolatban is. A puszta lezárásra kerül, júliusban megkezdõdnek a felújítási munkák és a tervek szerint 2021. végére kivitelezésre kerül a felújítás elsõ
üteme. (A második ütemben kerülnek felújításra az apartmanházak.)
Röviden ezekrõl szerettem volna tájékoztatni a Tisztelt Olvasóinkat.
Vizvári Attila
polgármester

Aktuális beruházások

Kossuth park virágosítás

Csobánc utcai partvédõmû és térkövezés

Kossuth park kerítés cseréje
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Csemetekert utcai új információs tábla, padok és hulladéktároló

Új üdvözlõ tábla a 7-es út mellett

Kossuth park padok és hulladéktárolók

Hermann u. - Juhász Gy. u. keresztezõdés felújítása

Információs tábla kihelyezése

Rét u. feltöltési munkálatai

Szántódi Hírlevél
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Tisztelt lakó- és üdülõingatlan tulajdonosok!
A településünkön élõk és idelátogató üdülõven- víz zavartalan lefolyását biztostani kell.
dégek közérzetét jelentõsen befolyásolja a köz- Szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozásátisztaság. Ehhez minden lakó és üdülõtulajdonos ra alkalmas anyagot a csapadékvíz-lefolyó utcai
hozzájárulhat saját ingatlanának és környékének aknába vagy a csapadékelvezetõ árokba vezetni,
rendben tartásával.

vagy önteni tilos!
Közterületen gépjármû mosása tilos!

Az önkormányzat helyi rendeleteiben szabályoz- Közterületen a dolgát végzõ állat után az ürüléza azokat a kötelezettségeket, amelyek minden ket el kell takarítani.
lakó- és üdülõingatlan tulajdonosra vonatkoznak A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe
és amelyek betartása mindenkitõl elvárható. Az tartozó vegyes, elkülönítetten gyûjtött vagy zöldüdülõingatlanokat szezonon kívül is a jó gazda hulladékot a hulladékgazdálkodási közszolgáltagondosságával kell folyamatosan karbantartani - tásról szóló 4/2014.(IV.15.) önkormányzati rendeakár megbízott útján - annak érdekében, hogy az letben meghatározott idõben és módon kell az initt élõk szezonon kívüli mindennapjai is kellemes gatlan elõtti közterületre kihelyezni, azaz:
környezetben és szomszédságban folyhassanak.
-

a háztartásban keletkezõ zöldhulladékot

A közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és

(április-május és szeptember-november

megszegésük jogkövetkezményeirõl szóló 6/2019.

hónapokban minden hónap elsõ csütörtö-

(IV.05.) önkormányzati rendelet alapján:

ki napján, június-augusztus hónapokban
minden hónap elsõ és harmadik csütörtö-

Évente elsõ alkalommal legkésõbb április 1-ig,

ki napján. ld. 2020. évi hulladékszállítási

majd azt követõen október 15-ig folyamatosan

naptár.)

karban kell tartani az ingatlanok zöldterületeit,

-

Az április 01 – november 30. közötti idõ-

valamint a gyomtól, gaztól, szeméttõl, vadon

szakban és napokon kihelyezett zöldhulla-

növõ bokroktól, egyéb hulladéktól folyamatosan

dékot, házhoz menõ külön gyûjtõjárattal,

meg kell tisztítani, rágcsálók megtelepedéséhez

korlátlan mennyiségben elszállítja a köz-

alkalmas állapotot meg kell elõzni.

szolgáltató, amennyiben az

Az ingatlant és a körülötte lévõ közterületet az
allergén gyomnövényektõl, virágzás elõtt mente- a) legfeljebb 120 cm hosszú, 40 cm átmérõjû és
síteni, irtásáról az idõjárástól függõ gyakorisággal 25 kg tömegû méretre van kötegelve,
gondoskodni kell.

b) a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített

Az ingatlan elõtti járdán és a mellette nõtt gyom szabványos gyûjtõedényben lett kihelyezve, mely
irtásáról, a kinyúló ágak és bokrok nyesésérõl, az lehet a vegyes hulladék gyûjtésére szolgáló gyûjingatlan elõtti közterület, árok zöldfelületeinek tõedény is, amennyiben abban kizárólag a zöldfolyamatos karbantartásáról rendszeresen gon- hulladék került elhelyezésre, vagy
doskodni kell.

c) az ingatlanhasználó választása szerint a közszolgáltató által rendszeresített, külön megvásá-

Az ingatlanok elõtti árkot, folyókát, csatornanyí-

rolható, biológiailag lebomló hulladékgyûjtõ

lást, átereszt rendszeresen tisztítani, a csapadék-

zsákban lett kihelyezve.
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Zöldhulladékot közterületre kihelyezni a fenti Figyeljünk oda Szántód Község Önkormányzatáidõszakon és napon kívül, valamint az elõírástól nak a növények telepítési távolságáról szóló
eltérõ módon TILOS! Saját ingatlanról szárma- 9/2006.(VII. 27.) önkormányzati rendeletében
foglalt növények telepítési távolságára vonatkozó
zó zöldhulladék mások ingatlana melletti közteszabályok betartására!
rületre történõ kihelyezése NEM ETIKUS!
Legyünk tekintettel egymásra, szomszédainkra!
A belterületi ingatlanon a háztartási igényeket kiA házhoz menõ elkülönített (SZELEKTÍV) gyûjelégítõ kertépítéssel, zöldfelület fenntartással, jatés keretében a hulladék rendszeres összegyûjtévítással kapcsolatosan - kivéve a közüzemi szolsérõl és elszállításáról a közszolgáltató keddi nagáltatók hibaelhárítását és az önkormányzat telepon gondoskodik a következõ rend szerint:
pülésüzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységeit
a) január – május és szeptember – december
- zajt keltõ tevékenységet végezni, vagy zajt keltõ
hónapokban papír, mûanyag és üveg ese
motoros háztartási gépet (így különösen: fûnyíró,
tében minden hónap elsõ keddi napján,
lombszívó-fúvó, fûrész, gyorsvágó, köszörû) üzeb) június – augusztus hónapokban papír és
meltetni hétköznap 8-18 óra között, szombaton
mûanyag esetében minden hónap elsõ és
9-12 és 15-18 óra közötti idõszakban, vasárnap és
harmadik keddi napján, üveg esetében
ünnepnapokon 9-12 óra közötti idõszakban szaminden hónap elsõ keddi napján. Ld.
bad. Ettõl eltérõ idõpontban, valamint karácso2020. évi hulladékszállítási naptár.
nyi- és húsvéti ünnepnapokon való háztartási zajA közterületre a hulladékgazdálkodási közszolkeltés TILOS!
gáltatás körébe tartozó lomtalanítás idõszakán
kívül lomhulladékot, vagy a lomtalanítás idõszaA fenti szabályok betartásával valamennyien hozkában a lomtalanítás körébe nem tartozó hullazájárulhatunk településünk szebbé tételéhez, a
dékot kihelyezni tilos!
jószomszédi viszonyaink fenntartásához, valaSzántód Község Önkormányzatnak a köztisztamint saját és az idelátogatók jó közérzetéhez,
ságról szóló 11/2004.(IV.30.) önkormányzati renSzántód község pozitív megítéléséhez.
delete alapján a község közigazgatási területén
egész évben tilos nyílt téri égetés útján a háztartási hulladékot megsemmisíteni.
A község belterületén a zöldterületek gondozása
és a mezõgazdasági termelés során keletkezõ
növényi hulladékot ( avar, falevél, fagally, stb. )
nyílt téri égetéssel megsemmisíteni kizárólag
március hó 01 – április hó 15 és szeptember hó 15
– november hó 30 közötti idõszakban, a tûz folyamatos õrzése mellett szabad.
A község külterületén tilos nyílt téri égetés útján
megsemmisíteni a mezõgazdasági termelés során
keletkezõ növényi hulladékot ( avar, falevél, fagally, stb. ) május hó 01. és október hó 30. közötti idõszakban.
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A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI
VÉRADÁS

neteltetnünk kellett. Elmaradtak a közkedvelt mozgásprogramjaink, Pilates, Line Dance és a Társastánc
órák. Az elõzetesen meghirdetett Költészet napi megemlékezés, Húsvéti játszóház, Pálóczi Horváth Ádám
Konferencia, Majális, Gyermeknap.
Nyugdíjas Klubunk összejövetelei és a Magyar Nótakör próbái sem kerültek megrendezésre.
A csütörtöki Istentisztelet, és a péntek délelõtti
Zenebölcsi is pihenõre kényszerült.

Március 31-én a kialakult helyzet ellenére megtartottuk a tavaszi véradásunkat. A járványhelyzetben sem
állhat meg a véradás, csak a szokásosnál szigorúbb higiéniai elõírásokat kellett most betartani. A maszk viselése csak az egészségügyi dolgozóknak volt kötelezõ. A donoroknak egy kicsit több türelemre volt szükségük: alaposabb volt az elõkészítés, plusz kérdéseket
is kaptak, valamint a sor is lassabban haladt.
Nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan éltek a lehetõséggel, és helyben adtak vért. Szám szerint 32 fõ véradó jelent meg.
A vér mással nem helyettesíthetõ, kérjük, hogy véradásával segítse a gyógyulásra váró betegeket!
FALUBUSZ
Tavaly sikeresen pályázott az önkormányzatunk új falubusz beszerzésére. A gépjármûvet a Magyar Falu
Program „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” pályázatában nyert, mintegy 10 millió Ft-os gépkocsi beszerzésünket a kormány 100%-ban támogatta. Május 5-tõl falugondnokunk, Mucza Milán ezzel a
szép, új Renault Trafic-al látja el munkáját.
A 2008-ban ugyancsak pályázaton nyert idõsebb,
használatra alkalmas buszunkat (a pályázati kiírásnak
megfelelõen) térítésmentesen átadjuk egy határon túli magyar közösségnek.
FALUHÁZ HÍREI
Ez év március 16. után a kialakult járványügyi vészhelyzetben minden kulturális tevékenységünket szü-

A kialakult helyzetben kerestük, hogyan hasznosítsuk
felszabadult erõforrásainkat. Munkatársammal, Németh Henriettel alaposan kitakarítottuk faluházunk
közös helységeit, rendet raktunk, leltároztunk, majd
rendbe tettük a külsõ homlokzati részeket.
A vészhelyzetben sokan keresték az egészségügyi
maszkokat, ám azokat nem volt könnyû beszerezni.
Önkormányzatunk szerette volna, hogy minél több
szájmaszk rendelkezésre álljon a koronavírus-járvány
elleni védekezésben. Éppen ezért úgy döntöttünk,
hogy elkészítjük, és így elsõsorban Szántódot ellátjuk.
A terveket hamarosan tettek követték, sokan segítettek alapanyagokkal: pamutvásznat, cérnát és gumiszalagot adományoztak. Köszönjük a felajánlásokat;
Máró Lászlónénak, Kovács Sándornénak (Cila), Szabó M. Magdolnának, Kurdiné Éberhardt Editnek,
Morvayné Török Csillának, Pozsonyiné Nyerges
Mária . Nagyon sokan hálásan fogadták a csomagot.
Mások nem kértek, mert maguk is varrtak otthon maguknak, családtagjaiknak.
A Pálóczi Horváth Ádám Közház facebook oldalán
igyekeztem életünket derûsebbé, gondtalanabbá tenni posztjaimmal.
Napjainkban talán újraindul közösségeinkben az élet.
A Közösségi Ház udvarán a múlt héttõl elkezdõdhettek a Line Dance próbák, e héttõl lesznek Pilates
edzések.
Készülünk a Szezonnyitóra, bár ennek megrendezése
még mindig kétséges. Ha mégsem lehetünk együtt június 27-én, az ötleteket megvalósítjuk jövõre! Remélem, a többi nyárra tervezett program megvalósulásra
kerül! Figyeljék az aktuális hirdetéseket!
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TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS
Magyarországon és világszerte
megemlékeztek a trianoni békediktátum 100 éves évfordulójáról. Országszerte több mint 15 ezer harang
szólalt meg 16 óra 30 perckor. Száz
évvel ezelõtt, 1920. június 4-én, 16
óra 30 perckor Versailles-ben, a
Nagy-Trianon kastélyban írták alá a
szerzõdést, amely területe kétharmadával megcsonkította Magyarországot, a magyarság egyharmada az
új határokon kívülre került. A harangok a százéves évforduló miatt
száz másodpercig szóltak.
Szántódpusztai Szent Kristóf kápolnában is megszólaltak a harangok. Köszönet érte a Puszta vezetésének és fõleg Sánta Béla helyi lakosnak, aki kongatta a harangot.A
harangzúgás után kezdõdött ünnepségünk, melyet Padányi Viktor
történész visszaemlékezõ soraival
nyitottunk.
Polgármesterünk,
Vizvári Attila ünnepi megemlékezése után Vizváriné Bíró Anikó, Juhász Gyula: Trianon címû versét
szavalta meghatóan. Majd Mucza
Milán olvasott fel korabeli újságcikk részletet. Az ünnepségen szó esett arról is, hogy éljen bárhol is a magyar
ember, lélekben összetartozik! Ezután a hallgatósággal közösen elénekeltük az Elindultam szép hazámból címû népdalt. Végül meghatódva hallgathattuk, ahogy Várszegi Balázs a „Szép vagy gyönyörû vagy Magyarország” dallamait tárogatón játszotta. Közben a képviselõ-testület teljes létszámban megkoszorúzta emlékhelyünket, melyet 2018 novemberében avattunk az I. Világháborúban elesettek tiszteletére. Köszönjük a megjelenteknek, hogy együtt emlékezhettünk!
Balogh Józsefné Zsuzsa
mûvelõdésszervezõ
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Szántód emblémájú póló és vászontáska
Tájékoztatjuk a kedves Olvasóinkat, hogy a tavalyi Falunapunkra elkészültek a Szántód emblémájú pólók és
vászon táskák. Az embléma Látrányi Péter terve alapján készült.
Faluházunkban nyitvatartási idõben megvásárolható az alábbi árakon;

Nõi és férfi póló (zöld és kék): 1.700,- Ft/db
Vászon táska: 550,- Ft/db
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A KÖNYVTÁR HÍREI
Remélem, hogy a kedves könyvtárlátogatók és
a közösségi házunkba az egyéb rendezvényeinkre érkezõk mindig szívesen megnézik a tárlókban elhelyezett anyagokat. Ezek a cikkek
mindig egy-egy olyan aktuális témát vetnek fel,
amelyek érdeklõdésre tarthatnak számot, netán elõzetes olvasmányélményeinkhez kapcsolódhatnak és ezáltal eddigi ismereteinket gyarapíthatják.

kában élõ fiának, ifjabb Fekete Istvánnak, amire õ válaszként nagyon kedves levelet írt nekem. A március közepén kézhez kapott borítékban a Kanadai/ Amerikai MAGYARSÁG
címû folyóiratból is - amelyben õ 1985 óta az
AMERIKA, ÓH... címû állandó rovatot vezeti ízelítõül három példányt küldött. Az író meglepett egy a nevemre dedikált - Elindultam...
Életem elsõ 24 éve címû 2018-ban megjelent kötetével.
Szeretném, ha tudnák a kedves olvasók, hogy
nem ez volt az elsõ magán levélváltásom Fekete István fiával. Az ifjabb titulus az 1932-ben
született íróra vonatkozik, akinek eddig Magyarországon már 25 könyve jelent meg. A Fekete István irodalmi hagyatékát ápoló P. Fekete
Istvánnal az õ ajánlásával kerültem kapcsolatba, aminek köszönhetõen könyvtárunk már néhány évvel ezelõtt úgy az apa mint a fia írásaiból több kötettel gazdagodhatott. Annak nagyon örülhetünk, hogy a 90. életévéhez már
csak „karnyújtásnyira lévõ“ író napjainkban is
remek írásaival örvendezteti meg az olvasóit. A
kedves szántódiakkal együtt kívánom, hogy a
nagy nevû írónk fia is még jó egészségnek örvendve sokáig alkothasson.

Fekete István
A legutóbbi alkalommal például a Természetbarát címû folyóirat januári számának egy érdekességet közlõ cikkére hívtam fel a figyelmet, melybõl megtudhattuk, hogy felújították
Matula bácsi kunyhóját. Így talán többeken
kedvet kapnak Fekete István mûveinek az újraolvasásához, az azokból készült filmek megtekintéséhez és esetleg az említett kunyhó felkereséséhez.
Ennek a cikknek a fénymásolatát - bízva abban, hogy Fekete István leszármazottjai ezt a jó
hírt örömmel fogadják - elküldtem az író Ameri-

Az író õszintén vall életútjáról, annak minden
lényeges mozzanatáról, be nem fejezett iskoláiról, ill. elvégzett tanulmányairól, megszerzett
végzettségeirõl. Írásában nagyon sok adatot
kaphatunk a családjáról, körülményeikrõl, a
családtagok egymáshoz és a környezetükben
élõ személyekkel való viszonyáról, szülei felfogásáról, hitükrõl, ifjúkori kalandjairól és a nehézségeikrõl. Lélekemelõen ír a testvéréhez
kötõdõ szeretetérõl - Dr. Fekete Edith (Tupika)
- életének alakulásáról és a szülei iránti kötõdésérõl, a tõlük való drámai elválásairól. Elmeséli
hogyan sodródott bele az 1956-os forradalomba, és miért döntött végül úgy, hogy elhagyja
Magyarországot.
Közismert tény, hogy az édesapja, Fekete István minden idõk egyik legnépszerûbb írója, aki
két pályázaton - A koppányi aga testamentuma
és a Zsellérek címû mûveivel - nyert, és akinek
könyveit eddig 13 nyelven, 21 országban jelentették meg.
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Képet kapunk arról is, hogy ifjabb Fekete István
családjának az élete miként alakult, õ milyen
szerteágazó tevékenységet folytatott, s apjához hasonlóan õ is már két pályázaton - a
Zászlóalj a Don-kanyarban és a Hajótörött
nemzedék címû írásaival díjazásra volt érdemes.
A kötet tanulmányozása során megtudhatjuk,
hogy folytatta az apja alkotásait, Vuk és Csí történetét, általa „jutott el“ Bogáncs Amerikába.
Az Elindultam... címû könyv ifjabb Fekete István több mûvének - pl Ítéletidõ, Hajótörött
nemzedék, Zászlóalj a Don-kanyarban, Keresztutak, Karácsonyok Fényessége, Fekete
Istvánra emlékezve, stb. ismertetésével,
ajánlójával zárul.
Kiemelésre érdemes, hogy ifjabb Fekete István
több magas rendû elismerésben részesült.
Ezek a díszérmék, díszoklevelek és az író
mûvei az ajkai városi múzeum „Fekete
Szobá“-jában tekinthetõk meg.
Minden kedves olvasómnak jó szórakozást kívánok a könyvtárunkban rendelkezésükre álló
ifjabb Fekete István mûvek megismeréséhez.
után írt két újabb Süsü történetét is, melyek
folytatásán Pista bácsi sajnos már csak az égi
Emlékezzünk nagy tisztelettel az ebben az évíróasztalánál dolgozhat.
ben kettõs évfordulós neves írónkra - a 120
Búcsúzunk a Nemzet Mûvésze címmel kitünteéve született, 50 éve elhunyt - Fekete Istvánra,
tett, Kossuth-díjas költõtõl, írótól, akinek a mûakit „a természet magyar hangjának“ nevezvein gyermekek generációi nõttek fel. Meséinek!
nek figurái nemcsak könyv, hanem rajz-, báb-,
***
és gyurmafilm formájában is sokunk kedvencei
Tisztelgünk Csukás István író emléke elõtt
lettek. (Süsü, Mirr-Murr, Pom Pom, Sebaj TóbiKönyvtárosként különös szomorúság fogott el, ás, a nagy ho-ho-ho-horgász és a legkisebb
ugrifüles...)
amikor Csukás István haláláról értesültem.
Szerintem minden kedves szántódinak tudo- Sok szeretettel ajánlom a kedves olvasók fimása van arról, hogy könyvtárunk ünnepé- gyelmébe a rendelkezésünkre álló Csukás kölyes megnyitása napján õ volt a legelsõ író- teteket olvasásra és újraolvasásra.
***
olvasó találkozónk jeles vendége.
Csukás István író nagyságát helyi újságunk Bizonyára sokan értesültek arról, hogy a készülapjain már korábban is méltattam. Amely lõ Nemzeti Alaptantervbe - NAT - mely költõk,
számban õt a nyolcvanadik születésnapja kap- írók mûveit kívánják ajánlott olvasmányként becsán hírlevelünkben is köszöntöttük, azt az ak- vezetni. Szerencsére könyvtárunkban a felsotuális cikk miatt egy példányban elküldtem az rolt alkotók többségének bizonyos mûvei már
író számára a balatonszárszói nyaralója címé- olvasóink számára könyvtárunk polcain sorakoznak. Amely szerzõktõl még nincsenek
re.
Szerintem könyvtárunk abban a szerencsés könyveink, azoknak a megrendelésével, behelyzetben van, hogy a sok meglévõ Csukás szerzésével - köszönhetõen az önkormányzamû többségét sikerült az íróval dedikáltatnom. tunk erre a célra szánt keretösszegének - már
Köszönjük a még nyolcvan éves kora betöltése foglalkozom.
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szerepel Kossuth Lajos személye a magyar
népköltészetben, hogy milyen Kossuth dalváltozatok születtek és hogy melyik Kossuth történeteket õrzik „az amerikás magyarok“.
Hogy Kossuth nagyságát méltassák, tiszteletére antológia került kiadásra, melyrõl a HÍD újság melléklete írt, továbbá igen érdekes és fontos momentumokat emel ki Kossuth életébõl.
Érdemes átlapozni a Kossuth Hírlevél címû folyóiratot is, a Kossuth Szövetség értesítõjét,
hogy ezen keresztül tájékozódhassunk annak
tevékenységérõl.
***
Minden kedves olvasónk elnézését kérjük,
és megértését reméljük, de...
A március 15-ére tervezett ünnepségünk sajnos
a kialakult járványügyi helyzet miatt elmaradt.
Az 1848/49-es szabadságharc hõseire emlékezve a község lakossága nevében a képviselõ-testület tagjai Kossuth Lajos szobrának megkoszorúzásával rótták le kegyeletüket.
***

- írásban is megköszönöm
kedves olvasóim, Kárpáti József és neje számára az általuk
a könyvtár részére még februárban felajánlott archív cikkeket. Ezekbõl a különlegességnek számító szemelvényekbõl
és a könyvtárunkban meglévõ
Kossuth Lajosról szóló legújabb köteteinkbõl egy kisebb
kiállítási anyagot tudtam létrehozni.
A Kárpáti család ezeket az
Amerikából hozott az AMERIKAI
MAGYAR
NÉPSZAVA/SZABADSÁG-ból származó régi újságcikkeket egy kedves rokonuktól kapta. Olvashatunk arról, hogy az ott élõ magyarok miként õrzik Kossuth Lajos emlékét, milyen módon fejezik ki „Kossuth apánk“ iránti tiszteletüket.
Ezekben az írásokban szó esik a róla készült
festményrõl és szoborról, elolvashatjuk az õt
méltató költeményeket. Megtudhatjuk, hogy

***
Tekintettel arra, hogy az idei évben A magyar
költészet napja épp a Húsvétot megelõzõ napra esik, így a megemlékezésünket elõbb szerettük volna megtartani. Sajnos a fent említett
betegség terjedése ennek a rendezvénynek is
megakadályozta a megtartását. A nagy nap
tiszteletére álljon itt köszöntésül egyik kedves
olvasóm költeménye!
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Vizváriné Biró Anikó
A költészet napjára József Attilának
Nyitott ablakok, kitárt lelkek,
Mélyrõl fakadó, feltörõ érzelmek,
Szavakká formált, tátongó sebek,
Csendre intett, temetett érzések.
Mind nõk, mind anyák vagyunk,
Ismerõs a teher, mit régtõl hordunk,
Értjük egymás szavát strófa nélkül is,
Egy titkos erõ versbe szedi mégis.
Ezen a napon minden költészet:
A tavasszal zsendülõ, illatos természet,
A kócos fûzfa alatt várakozó lány,
Ki vágyakozva a szerelmére vár.
Ablakokban virág, s megannyi világ...
Versekkel jöttünk emlékezni Rád.
Gyermekkorunktól szívjuk be a szavad,
Altatod ma is a „kis Balázs“-okat.
A lázadó, kamasz lelkeket
A Te verseid ma is megérintenek.
Hisz tudtad jól „taní-tani“ fogsz sokáig,
Beleégsz lelkünkbe nemzetünk holtáig.
S mi mindnyájan jól értünk Téged,
Átérezzük minden veszteséged.
A feszítõ magány, az árvaság fájdalma,
Költõvé tett, hogy a lelkedet gyógyítsa.
S a mi anyai szívünk, hogy vigasztalna!
Felvinnénk a padlásra gyengén átkarolva,
Majd magasra emelnénk a kis Attilát,
Hogy lássa fentrõl: Mégis szép a Világ!
Szeretettel Dórának és a
Berkenye-kör költõnõinek.
Anikó
Szántód, 2018. április 11.
***
Az eredetileg április 27-29. tervezett nemzetközi
szintû Pálóczi Horváth Ádám konferencia megrendezése kapcsán elõször felmerült, hogy azt várhatóan szeptember 7-9. közt megtartják. A végsõ
döntés szerint azonban ez a konferencia is elmarad. A szervezõk az elõadások anyagát egy kötetben kívánják megjelentetni.
***
A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár igazgatója - Horváth Péter - körlevelében álló utasítás
szerint március 12-tõl a könyvtári rendezvényeket
nem szabad megtartani.
Március 16-ától a könyvtári nyitva tartás is - a helyi
polgármester, Vizvári Attila - utasítása szerint bizonytalan ideig szünetel.
Az igazgató úr - május közepén érkezett - második
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körlevele szerint: „A még május 18-án érvényben lévõ jogszabályok alapján a könyvtárak és a kulturális
intézmények nyitása továbbra is tilos.“
Amint a szigorú intézkedések hatályukat vesztik, ismét szeretettel hívjuk önöket a könyvtárba.
***
A karantén ideje alatt a könyvtár adminisztrációs
tevékenységeit - levelezések, telefonok, könyvrendelés - igyekeztem otthonról ellátni. A fent említett
Pálóczi évfordulóhoz kapcsolódóan - egy kisebb kiállítás céljára - további anyagot gyûjtöttem.
A gyerekek számára összeállítottam egy Csukás
Istvánról szóló fejtörõt, amit remélem majd érdeklõdéssel és örömmel fognak kitölteni.
Március végén került ki a nyomdából - magánkiadásban jelent meg - a Lehelke mesekönyve címû
kötetem - amit a kis unokám elsõ születésnapjára
állítottam össze. Amennyiben ezt a jellegû alkotást
folytatni tudnám, ez a könyvecske lenne a Dóra nagyi címû sorozat elsõ eleme.
***
Az elmúlt õsszel egy nagyon kedves a zamárdi
helytörténet iránt érdeklõdõ hölgy keresett fel a
könyvtárban. Említést tett arról, hogy amikor a
szántódpusztai temetõvel kapcsolatos kutatását
befejezi, szívesen venné, ha írása a hírlevelünkben
megjelenhetne.Tekintettel arra, hogy ez az érdekes
anyag különösen a volt szántódpusztai családok
hozzátartozói számára - akár családfa összeállítása
szempontjából - hasznos lehet, ismertetjük a kutatás eredményét. Kérem, fogadják szeretettel a hölgy bemutatkozását és összeállításának az elsõ részét. A második
rész hírlevelünk augusztusi számában lesz olvasható.

Maurer Teodóra
könytáros
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A PUSZTAI TEMETÕ
Korhadt fejfák és ledõlt keresztek mi lesz azzal, kit régen feledtek?
Fonnyadt levelek alatt sorvadó feledésbe névtelen porladó.
Horváth Piroska

lékére állíttatta Szántód Község Önkormányzata”
2016-ban.
Kik nyugszanak a temetõben?

1.
rész
Egy település múltjához hozzátartozik temetõjének
története is. A kõbe vésett nevek és adatok figyelmeztetnek bennünket arra, hogy elõttünk is éltek
ezen a helyen emberek, akiknek élete, sorsa már
feledésbe merült, s utánunk is jönnek mások, akik
nem tudják majd, kiktõl kapták örökségül a szülõföldet.

K. Varga Ilona 1912-2009. 1912-ben Varga Ödön
Zsigmond intézõnek és Csathó Lenke Friderica Juliannának – két halva született leánygyermek után ikrei születtek, egy fiú és egy lány. Utóbbi az Ilona
Margit Magdolna nevet kapta. Késõbb festõ lett, 84
éves korában az Egyesült Államokba ment, és Kaliforniában halt meg. K. Varga Ilona, „a Balaton festõje” 2009-ben végleg hazajött megpihenni a pusztára, ahonnan élete indult.

Szántódpuszta temetõje 300 éves múltra tekint
vissza. Az 1715-ben végzett összeírásból tudjuk,
hogy néhányan már laktak itt, korában egy ideig lakatlan volt a puszta. 1720-ban három családot írtak
össze. 1750 után indult meg a fejlõdés, 1786-ban
már 81 katolikus fõ volt Szántódon.
Egy 1799-es kéziratos térkép jelöli mostani helyén
a temetõt. Az 1868-as kataszteri térkép 30x40 méteres területen mutatja.
A szántódpusztai lakosság összetétele igen vegyes
volt, amint az az elhunytak származásából is kiderül. A népesség egy része rövid ideig élt a pusztán,
aztán tovább állt, máshol keresett munkát, voltak
azonban olyan családok, melyek több emberöltõn
át szolgálták a tihanyi apátságot. A legrégebbi, népesebb családok: Balog, Bresztovics, Dolecsek/
Dolecskó, Koller, Farkas, Matkovics, Millei/Müllei,
Szabó.
A XIX. sz. folyamán kb. 360 személy hunyt el a
pusztán.
A valamikori ó temetõhöz 1857. július 25-én csatolták az „újat”, tehát bõvítették. Polák József karádi
esperes szentelte fel. Ebben az elsõ halott Balog
Ferencné Horváth Anna volt, akit 1858. január 20án temettek. Õt követte özv. Müllei Józsefné Szabó
Zsuzsa 1858. március 23-án.
A temetõ eredeti keresztjét nem ismerjük, csak az
1880-ban állítottról van írásos feljegyzés, melynek
talapzata még áll. Czirklpach Károly szántódi ispán
készíttette.
Jelenlegi keresztjét „Szántódpuszta néhai lakói em-

Több gondozott, de felirat nélküli sír van. Felirattal
ellátott sírok:

Hant József 1897-1970. / Hegedûs Ernõ 1921-1990.
/Hant Józsefné Belecz Mária 1904-1991. / Hegedûs
Ernõné Hant Mária 1927-1988.
Bóka István / élt 70 évet. 1881. febr. 7-én született
Somban. Tengõdön lakott, amikor 1906-ban házasságot kötött Bálványoson. Elhunyt 1952. jan. 12-én.
Bóka Istvánné / élt 72 évet. 1885. okt. 10-én született Kapolyon. Leánykori neve a házassági anyakönyvben Zerényi Zsófia. Halálakor a bejelentõ
Gáspár Zsófia nevet adott meg. Elhunyt 1957. aug.
20-án. Református vallású cselédek voltak.
Récsei István 1890-1962. Szöllõskislakról származott.
Récsei Istvánné 1897-1970. Domonkos Katalin
Látrányban született. Cselédek voltak a pusztán.
Bernvalner Ferenc 1880-1944. Pincemester volt.
Sírját az oroszok kivonulása után szentelte be Szarka Valér plébános.
Bernvalner Ferencné 1893-1948. László Terézia
zalaszentmihályi születésû volt.
Lányuk, Bernvalner Irén 1922-49. Tápiószelén született, tbc-ben halt meg.
Szabó Imre Sérsekszöllõsön született, 50 éves korában, 1961. nov. 28-án halt meg.
Szili Ferencné 1874-1944. A zamárdi Szili József
dédanyja volt. Amikor elhunyt - a háború alatt –, éjszaka lehetett csak eltemetni.

2020. június

19. oldal

Szántódi Hírlevél

Szabó József gazdasági cseléd 1912. jan. 28-án
Kõröshegyen született. Szülei 1918-ban a spanyolnátha járvány áldozatai lettek. 1941-ben a
bálványosi származású Vörös Erzsébettel kötött házasságot Zamárdiban. 1956. aug. 16-án hunyt el.
A nagynénje: Csanádi Józsefné / élt 72 évet. 1893.
máj. 19-én született Szántódon, Kovács Juliannaként. 1914-ben férjhez ment, majd férje hõsi halált
halt Oroszországban.

BÚCSÚZUNK

Mészáros Jánosné / élt 39 évet. Major Margit Zalán
született, elhunyt 1937. febr. 18-án. Férje tehenes
volt.
Pintér István / 35 éves: 1968-ban hunyt el. Kaposvári születésû lakatos volt.
Lettner Ignácné / 1870-1945. Forgács Mária Endrédrõl származott. Férje nagyrécsei református cipész volt.
Farkas Lajos / élt 25 évet / 1948. márc. 30. Kötcsén
született, Tihanyban hunyt el, elgázolták autóval
1949. ápr. 30-án. Szabósegéd volt.
Vári Erzsébet, Vári (Vasicsek) János elsõ béres és
Üveges Mária gyermeke 10 hónapot élt, 1944-ben
halt meg.
Nagynénje: Vasicsek Rozália Erzsébet / élt 19 évet /
megh. 1925. jún. 23. / Emeltette bánatos anyja és 4
testvére. (Özv. Vasicsek Jánosné, Tapolcai Anna)
Foki Mária / 1922-1940. Tbc-ben hunyt el, apja Foki Vince uradalmi gépész volt. Tihanyból származott, rokonai Zamárdiban élnek. (Folytatjuk.)
Szûcs Gáborné
Fotó: Kavecz Edina

Fotó:Róth Tamás

FÖLDESSY ÖDÖN
1929 - 2020
Közel egy éve köszöntöttük Földessy Ödönt, kilencvenedik születésnapján újságunk hasábján,
aki atlétaként, távolugróként szerzett maradandó
sikereket hazánknak. Volt olimpiai bronzérem,
Európa bajnoki aranyérem tulajdonosa, nyert fõiskolai világbajnokságot. Nem szédítette meg a siker jó ember volt, aki ismerte szerette.
1982 óta töltötte családjával együtt a szabadidejét
Szántódon a Rege utcában. Nagyon szeretett itt
élni. 2020. június 9.-én költözött az örökkévalóságba.

Temetése 2020. június 19.-én 14:15 kor lesz,
Budapesten a Farkasréti Temetõben.
Gyászolják: Felesége, gyermekei, unokája, sporttársai, szántódi barátai, tisztelõi, ismerõsei.
Isten adjon neki örök nyugodalmat!
Borbély Gábor
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FÉLELEM VAGY BÉKESSÉG?
A félelem és a békesség két ellentétes állapot. Az
egyik lehúz, míg a másik felemel. Minden ember megtapasztalta már mindkettõt. A világ negatív módon
van programozva, amit a média hírei nagyon jól tükröznek és fel is erõsítik azt. Ezek hatására az emberek
tele vannak félelemmel. A járvány idején az orvosok is
azt tanácsolták, hogy kevesebb híradót nézzünk.
Ugyanis a félelem kívülrõl hat ránk és nem a bensõnkbõl ered. A félelem egy másik forrása az információhiány is lehet. Ez alatt az értendõ, hogyha például
nem kapunk híreket a távol levõ szeretteinkrõl, ezért
aggódni kezdünk miattuk.
Mindenkivel elõfordulhat, hogy megretten valamitõl, de ha jót akarunk magunknak, akkor nem lenne szabad a félelem alapján cselekedni. Ilyen volt például a közelmúltban a pánikvásárlás is. Ugyanis, ha a
félelem alapján lépünk, akkor azzal a gonosz erõknek
nyitunk ajtót. Ha viszont a békességnek engedünk
utat, akkor azzal a jó dolgokat vonzzuk magunkhoz. A
mi döntésünkön múlik, hogy melyiknek adunk teret!
Semmiképpen nem szabad hagynunk, hogy a félelem
eluralkodjon rajtunk, mert az a kárunkra lehet.
A félelem olyan, mint egy sötétkamra, ahol az emberek a negatívumaikat hívják elõ. Egy negatívumot
csak egy pozitív erõ képes törölni, ez pedig a szeretet

és a hit. (Megjegyzés: a fényképészek régebben sötétkamrában hívták elõ a negatív filmszalagokat.) A hit
immunrendszerként szûri ki a szorongásainkat, amelyek lebénítanak bennünket. A félelem rá akar bírni
arra, hogy meneküljünk valami elõl, ami valójában
nem is üldöz. Ezért alakítsuk át létrává, hogy ki tudjunk törni a kétségek dobozából és a békesség mezejére tudjunk lépni.
Minél jobban tele van a szívünk szeretettel, annál
kevesebb a szorongás az életünkben. A békesség ott
kezdõdik, ahol a félelem véget ér. A hit és a szeretet
fel tud emelni a félelem fölé. Ahol a szeretet uralkodik, ott nem marad hely a félelem számára, mert a
kettõ együtt nem lehet jelen. Ezt jól szemlélteti a következõ példa. Vegyünk egy pohár kék és egy kancsó
piros színû folyadékot. Aztán a kancsó tartalmát lassan öntsük bele a pohárba. Azt fogjuk tapasztalni,
hogy a piros folyadék a pohárból fokozatosan kiszorítja a kék folyadékot. Ha a kék folyadék a félelem, a piros pedig a szeretet, akkor ebbõl az következik, hogy
a szeretet képes kiszorítani a félelmet.
Ehhez tudni szükséges azt, hogy kétféle szeretet
ismeretes: a természetes emberi szeretet és a magasabb rendû szeretet. A görög nyelv ez utóbbit agapénak, azaz isteni fajta szeretetnek nevezi. Felmerülhet
a kérdés, hogy miként lehet ehhez
hozzájutni? Csókay doktor arra
utal üzenetében, hogy csak az az
ember kerülhet az isteni szeretet
birtokába, aki befogadja Jézust a
szívébe.
Bor Ferenc
Szántódi Hírlevél
Szántód Község Önkormányzatának lapja
Megjelenik:páros hónap utolsó hetében
Felelõs kiadó: Szántód Község Önkormányzata
Kiadó székhelye: 8622 Szántód,Iskola u.9.
Kiadásért felelõs személy neve:
Vizvári Attila polgármester
Fõszerkesztõ: Morvay Zsoltné Tel.: 06 203 525-658
E-mail:szantodihirlevel@gmail.com
Szerkesztõbizottság tagjai: Bor Ferenc, Galó Tibor,
A hírlevél fotósa: MORVAY ZSOLT
Készült 250 példányban a balatonföldvári
Quick Press nyomdában.
Tel.: (30) 7258-666, Tel./fax: (84) 340-022,
E-mail: nyomda@supraktv.hu
A lapban közzétett írások nem minden esetben a
Szerkesztõség álláspontját tükrözik.
Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza!
A szerkesztõség a beküldött írásmûvek tartalmi, stiláris
hibáiért felelõsséget nem vállal.
A lap kereskedelmi forgalomba nem kerül.
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Szembesítés
Ember! A teremtett Földdel, látod mit tettél?
Semmit sem adtál, mindent csak elvettél!
Mézzel etetgetlek, élvezheted a nap melegét,
Mindened megvan, de semmi sem elég.
Nézd, az élet a legszebb ajándékod,
de azt is csak birtokolni vágyod!
A hatalomvágy kéje teszi ezt veled?
És Te ezt még fejlõdésnek nevezed?
A kõbaltáról az egekig jutottál,
de lelked paradicsomából kitaszíttattál!
Repülõk ezrei karcolják sebesre
Gyönyörû mûvemet a kék eget!
Osztozkodtok olvadó jéghegyeim felett,
miközben hagyjátok elcsurogni az éltetõ vizet!
Tengerek áramlását akarod uralni,
és már elfelejtesz szeretni, ölelni.
A szél is neked termel áramot suhogva,
de nem hallod, hogy érted száll fel anyád sóhaja!
Belemarsz hegyeimbe, hogy házad épüljön,
és hogy drágakõ hirdesse rangod,
de a szenvedõ ember könnyét meg se látod!
A fejlõdés és kényelem oltárán égeted a föld kincsét,
majd kéményeid ontják az elszálló remény
szmoggal teli bûzét!
Robottá lettél, életed a munka,
hová vezetett a munkamánia?
Figyelmeztettelek, küldtem ezer jelet:
Mutattam vészeket, árvizet és tüzet…
Kértelek szépen és öklömet rázva,
de rohantál tovább a süketet játszva.
Hova jutottál? Egyedül maradtál!
Míg mindent felhalmoztál, engem is elhagytál!
Látod, fényt adtam eget és földet,
éltetõ folyókat, mézet és szerelmet!
Hányszor kértelek, hogy emeld fel a fejedet,
nézz körül, s lásd meg temérdek kincsedet!
Hidd el végre, hogy szép az élet,
ha van ki haza vár és szeret téged.
Nem kell sok, csak egy kis csend,
helyreáll végül az Isteni rend.
Nyisd ki lelkednek a legbelsõbb szobáját,
hogy a kegyelem áradjon be rád!
Nézz fel most a kék-tiszta égre,
nem csíkozzák repülõk fehérre.
Szívd be a friss levegõ illatát,
A szmog nem zárja ell vérednek áramát!
Mosd meg az arcod a patak vízével,
fogd meg a kezem, s a hegyre vigyél fel!
Nézz le onnan, látod, pihen a Föld.
Hagyd álmodni, gépekkel ne gyötörd!
Az aggódó ember most otthonában remél,
hogy az élet, s a kedve végre visszatér!
Visszatér, de nem rohanva vesztébe,
hanem meg-meg állva s körültekintve.
Meglátva az élet igazi értelmét,
lerázva magáról a kapzsiság bilincsét.

Szántódi Hírlevél
Menj ki az utcára, még mindenki arctalan,
nem múlhat el mindez hasztalan!
Nézd, a szemekbõl árad a remény,
az alagút végén ott van már a fény!
Vegyétek le végre álarcaitokat, kesztyûiteket!
Bújjatok hát elõ és ölelkezzetek!
„Ti kicsinyhitûek”, azt hittétek hagyom,
hogy a Föld ne legyen más,mint egy sírhalom?
Megláttátok végre, ami nélkül élni nem lehet;
ha erõs a hited és van kit szeretned!
A járvány mutatta meg végre;
Nem uralhatsz mindent a magad kedvére!
Vizváriné Biró Anikó
2020

Telepátia
Meddig kell várni, hogy végre láthassalak?
A média súlykolja a tilalmakat.
Úgy érzem a lelkem is el van zárva,
egy vírus ítél minket a magányra.
Fülemhez nõtt már a telefonom,
rajta múlik minden kapcsolatom.
Az internet hálója szövi az életet,
de mi lesz, ha beüt egy áramszünet?
Hogyan fogom hallani a szavad,
ha találkoznunk sehogy sem szabad?
Ölelésemet hogyan küldjem el?
Nem marad más, csak a gondolatátvitel.
Este nem gondolok járványra, családra,
lazulva fekszem le a puha ágyra.
Méltatlan fajomért mondok még egy imát,
az álom mezsgyéjérõl gondolok még rád.
Áradnak a légben a gondolatok.
Felébresztenek, pedig álmos vagyok.
Tarkómon csorog be ezer szó,
Szememben ül egy álom manó.
Agyam modulálja a rezgéseket,
leküldi a szívnek az érzéseket.
Megértem végre, ez a te lelked hangja,
mégiscsak jó ez a telepátia!
Hagyom áradni az üzeneteket.
Az ablakon át a széllel érkeznek.
Tudom, hogy éppen most ébredtél fel
s máris ezer ölelést küldtél el.
Tudom, hogy én vagyok elsõ gondolatod
s most nyisd ki te is a lokátorod.
Fordítsd felém az érzékeid,
küldök neked egy jó reggelit.
Érezd a kávé selymes illatát,
vele foszlós kalács kényeztesse szád.
Most visszabújnék melléd a meleg ágyba,
Bár ne volna szükség telepátiára!

Szántódi Hírlevél
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EGYSZER RÉGEN, NAGYON RÉGEN…
I. rész
Garay János: Balatoni kagylók
részlet
A Balaton
I.
Megteremté isten
A kerek világot,
Közepébe tette
Szép Magyarországot.
Bérczekkel, folyókkal
Feldiszesitette,
A malaszt tömlõjét
Kiönté felette.
S a mi szép s dicsõ volt
A kerek világon,
Kis tükörben együtt
Lõn Magyarországon.
És a mint lenézett
Csodaszép müvére,
Kéje érzetében
Köny tolúlt szemére.
A könyû lecseppent
A legszebb vidéken;
A föld meg nem itta,
Megtartotta épen.
Tükre lõn az égnek,
S szép Magyarországnak...
Nevezik e könyet
Balaton tavának.

1812-1813

A mi szépséges tavunkról így ír
Garay János, költõ, író, újságíró.
Számtalan írás, vers, történet szól a
Balatonról. Köztük idõben, az elsõk a regék és mondák, amelyeket
megõrzött a régmúlt idõkbõl a
néphagyomány. Mivel én magam is
szívesen olvasom ezeket, unokáim-

nak is, gondoltam megosztok néhányat Önökkel. Pihenés közben,
esti mesének talán szívesen olvassák gyermekeiknek, unokáiknak.
Ajánlom figyelmébe kicsiknek és
nagyoknak, ezeket a meséket,
amelyek õseink gondolkodását
megõrizték.

A Balaton keletkezése

gott, csónakba ült és átevezett a
sárkányhoz:

Valamikor réges-régen, élt a Bakony belsejében hatalmas sárkány,
akinek huszonnégy feje volt. Mind
a huszonnégy fejébõl lángcsóvák
csaptak ki, ha nem kapta meg a napi táplálékát: huszonnégy gyönyörû lányt.
Egy napon aztán a környék legerõsebb legényének, Balatonnak a
mátkájára került a sor.
-

Nem, a mátkámat nem
adom a szörnyetegnek,
megvédem tõle az életem
árán is!

Eltelt egy nap, eltelt kettõ, három,
a lány csak nem érkezett, és ezért
az egész vidék zengett a sárkány
üvöltésétõl, beleremegtek a Bakony összes fái.
Szempillantás alatt hatalmas meder keletkezett, melybõl forrás tört
fel. Másnapra a hegyek aljában kis
tavacska kéklett. A megdühödött
sárkány követelte Balaton mátkáját. A legény elbúcsúzott mátkájától, mindkét kezébe szablyát fo-

-

Ha a közelembe jössz, az
életeddel fizetsz Balaton!

De a vitéz nem fordult vissza, és
hamarosan ádáz küzdelem kezdõdött. Hulltak a sárkányfejek, nagyot csobbant tõlük a víz, de a maradék fejek lángnyelvei mind jobban égették az ifjú testét. Az utolsó levágott fejjel együtt Balaton is
holtan zuhant a habokba.
Az emberek egyik szeme nevetett,
mert megszabadult a zsarnoktól,
másik szemük sírt, mert elvesztették a hõst, és az õ tiszteletére elnevezték a tavat Balatonnak.
A leány mátkája elvesztése miatt
kedvese után ugrott. Most is a tó
mélyén fekszenek örök nyugalomban.
Összeállította:
Morvayné Török Csilla

A lap fényképeit:
Morvay Zsolt, Németh Zoltán
és Shmidt Pál készítette.

A Balaton jellegzetes kagylója a kecskeköröm
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VARGA ZOLTÁN
virágzik a virág, illatos

Virágzik a virág, illatos,
duruzsol a méh imitt-amott,
méz mosoly csurran a meggy ajkon,
a felismerés villáma vág,
borzongás fut át fán- fûn-bokron,
végig szalad a csonthúrokon,
szerelem szele szerte susog,
gladiátor rám hálót dobott.
-Csoda VilágIllatrózsa sziromvértben a fák,
közöttük utazom csoda világ,
az út mellett porban rózsaszínek,
ki tudja milyen fák - csoda virág,
kék ég alatt virítanak a fák.
HELYTÖRTÉNET
Oázis néven nyílt 1988-ban egy nagyáruház, amely
több évig, nyaranta kedvelt bevásárló helye volt a
szántódiaknak, és az idelátogatóknak. Több ismert
ember is megfordult itt, pl. Puskás Öcsi, Király Béla, az Irigy Hónalj Mirigy.
Manapság három üzlet, és gyógyszertár van a helyén.
Most kaptuk Aranyás Zsuzsától a megnyitáskor készült képeket és az újságcikket. A képeket testvére,
Aranyás Lajos készítette. Köszönjük szépen, hogy
megosztották velünk!
Bõvebben:
http://egykor.hu/szantod/oazis-szupermarket/2035

Az épülõ Oázis

SZÁNTÓD SOMOGY ÉSZAKI KAPUJA
SZÁNTÓDPUSZTA

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szántódpusztai
Idegenforgalmi és Kulturális Központ 2020.
júniusától, elõreláthatólag 2021 év végéig zárva
tart.
Ebben az idõszakban kerül sor a majorság
felújítására.

PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Hétfõ:
Kedd:

Megértésüket és türelmüket köszönjük!
Szerda:

15.00 - 18.00 Könyvtár, internet hozzáféréssel
17.30 - 19.00 Szántódi Magyar Nótakör kéthetente
14.00 - 16.00 Nyugdíjas Klub
- havonta az utolsó keddi napon
- a nyári hónapokban 16.00 órától
13.30 - 15.30 Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
- családgondozó: Csizmadia Viktória
Tel.: 06 20 386 01 73 (kizárólag munkaidõben)
E-mail: szgysz@bfterseg.hu

Csütörtök: 15.00 - 18.00
17.00 - 19.00
Péntek:

Könyvtár, internet hozzáféréssel
Istentisztelet: Kr. Sz. Egyház

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

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
06 (84)519-150
Rendõrõrs B.földvár
06 (84)340-004
Rendõrjárõr Balatonföldvár
06/20/ 448-7941
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

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
06/80/247-247
06/70/489-3910

