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Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2020. június 26. – augusztus 31. közötti idõszakban hozott határozatairól, valamint 

a Polgármester által 2020. május 15. – 2020. június 16-ig hozott határozatokról szóló tájékoztatás

A katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tör-
vény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörben, a
veszélyhelyzet kihirdetésérõl szóló 40/2020. (III.11.)
Korm. rendeletre tekintettel 2020. március 11-ét követõ-
en a képviselõ-testület helyett a Polgármester volt jogo-
sult dönteni az önkormányzatot érintõ kérdésekben a
veszélyhelyzet fennállása alatt.

A Polgármester 2020. május 15.- 2020. június 18. kö-
zött   az alábbi kérdésekben hozott döntést:

- Ajánlatok elbírálása: Erdészet tér sétány felújítá-
sa

- Ajánlatok elbírálása: Traktor beszerzése

- Ajánlatok elbírálása: Traktor alkatrészek beszer-
zése

- Beszámoló elfogadása a Tûzoltóság, Katasztrófa-
védelem 2019. évi tevékenységérõl

- Beszámoló elfogadása a 2019.évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

- Beszámoló elfogadása a 2019. évi szociális alap-
szolgáltatás – étkeztetés feladatellátásról

- Ajánlatok elbírálása: táblák tervezése, nyomtatá-
sa, laminálása, felragasztása 

- Közterület bérleti szerzõdésrõl döntés

A veszélyhelyzet feloldását követõen a képviselõ-testület
újra ülésezett:

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testüetének
2020. június 26-i ülésén hozott döntései:

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

- Döntés elõvásárlási jogról

- Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
a 2019. évi gazdálkodási beszámolót elfogadta

- Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
elfogadta a vízkárvédelmi elhárítási védelmi terv felül-
vizsgálatáról készült beszámolót, valamint az ezzel kap-
csolatos ütemtervet

- Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a lakossági víz-és
csatornaszolgáltatás támogatásra

- Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
elfogadta a Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár
2019. évrõl szóló beszámolóját

- Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
elfogadta a társulásokban végzett tevékenységrõl szóló
beszámolót

- Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
elfogadta a belsõ ellenõrzésrõl szóló jelentést 

- Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
döntött használtcikk piac létesítésérõl és elfogadta a pi-
ac mûködési szabályzatát

- Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
döntött székhely bejegyzési kérelem elbírálásáról

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2020. augusztus 8-i rendkívüli ülésen hozott döntései:

- Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
döntött szociális tûzifa pályázat benyújtásáról 

- Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
döntött falunapi rendezvény elmaradásáról

Rendeletek:

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

6/2020.(VII.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL SZÓLÓ 
2/2019.(II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

7/2020.(VII.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI 

ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL 

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

8/2020. (VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK A
KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETÕ SZABÁ-

LYAIRÓL ÉS EZEK ELMULASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ
6/2016.(V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Dr. Nagy Ildikó
hatósági osztályvezetõ

Az újságban megjelenõ fotók készítõi:

Morvay Zsolt, Németh Zoltán
Nagyné Orbán Katalin, Schmidt Pál

Szabó Csaba, Tarpataki István
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Dr. Kiss Pál
aki hosszú ideig volt a  körjegyzõség jegyzõje, címzetes fõjegyzõ-

je, majd  a  Siófoki Járási Hivatal vezetõje, nyugdíjba vonult.

A Szántódi Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében kívánunk

jó egészséget, szép nyugdíjas éveket! 

Köszönjük, hogy tudásával, tanácsaival, mindig segítette a

munkánkat!

Vizvári Attila

polgármester
Fénykép: forrás internet

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (to-
vábbiakban: Vgtv) 28. §-a értelmében 
vízkivételt biztosító ásott, illetve fúrt kút létesítéséhez és
az üzemeltetéséhez engedély szükséges.

A létesítési engedély nélküli kutak utólagos engedélye-
zésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási ha-
tósági jogkörrel rendelkezõ jegyzõ, illetve a vízügyi és
vízvédelmi hatáskörrel rendelkezõ fõvárosi, és a kijelölt
megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiak-
ban: katasztrófavédelmi igazgatóság) között.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
72/1996. (V.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 24. § (1) bekezdés aa) pontja alapján a
jegyzõ engedélye szükséges az olyan kút fennmaradásá-

hoz és megszüntetéséhez, amely „a vízbázisok, a távlati
vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesít-
mények védelmérõl szóló kormányrendelet szerint kije-
lölt, kijelölés alatt álló, illetve elõzetesen lehatárolt bel-
sõ, külsõ és hidrogeológiai védõidom, védõterület, vala-
mint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése

nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizáró-

lag talajvízkészlet vagy parti szûrésû vízkészlet felhasz-

nálásával üzemel,”.

A Vgtv. 29. § (7) bekezdése értelmében, az engedély
nélkül létesített ásott vagy fúrt kutak fennmaradási és
üzemeltetési engedélyezése során mentesül a vízgazdál-

kodási bírság megfizetése alól az a létesítõ vagy üzemel-

tetõ, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát
erõsítõ módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a

továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelõzõen
engedély nélkül vagy engedélytõl eltérõen létesített vagy
üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesít-
ményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást

2023. december 31-ig kérelmezi.

A kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélye-

zési eljáráshoz, a jelenleg hatályos jogszabályi elõírá-

soknak megfelelõ kérelem nyomtatvány megtalálható és

letölthetõ www.balatonfoldvar.hu honlapon, a letölthe-

tõ dokumentumok/kérelmek címszó alatt.

Balatonföldvár, 2020. július 23.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ KUTAK FENNMARADÁSÁRÓL!
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A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI

Szezonnyitó

Az idei tavasszal sok program elmaradt, így nagyon
vártuk az elsõ szabadtéri programunkat. 

Június utolsó szombatján került sor szezonnyitó
rendezvényünkre. Mint tavaly, most is segítségem-
re volt a rendezvény elõkészítésében, lebonyolítá-
sában Vizvári Hilda. Az idei szezonnyitónk mottója
a „Tengerre Magyar!” lett. Minden tengeren matró-
zok és kalózok szelik a vizeket hajóikkal. Így törté-
nik ez a Magyar Tengeren is! Hilda a tengerészeket
vállalta be, én pedig a kalózokat. Ahogy formáló-
dott az alapötlet, úgy jöttek sorra a játékötletek. A
tavalyi tapasztalatok alapján, inkább a gyerekekre
formáltuk a feladatokat. Készülõdés közben jutott
eszünkbe, hogy Szántódon van a KFKI üdülõ terü-
letén egy vitorlás egyesület, akik tavaly óta hivatalo-
san is Szántód Vitorlás Egyesület néven mûköd-
nek. Felvettük velük a kapcsolatot, aminek õk is na-
gyon örültek. Olyannyira, hogy a mûsor elsõ részé-
nek a szervezését, lebonyolítását teljesen magukra
vállalták, nagyon érdekes játékokkal, ismeretter-
jesztéssel. Volt vitorlásból víz kimeregetése, hajó-
kötél csomózás, autógumi húzás, mentõmellény
helyes felvétele, balatoni találóskérdések. A részt-
vevõ gyerekek nagyon jól szórakoztak. Megismer-
kedhettünk az egyesület egyik alapító tagjával
Balás Dénessel, a 2015-ös év Kék szalag gyõztes
csapat tagjával Pénzes Attilával, meteorológusuk-
kal Vissy Balázzsal és természetesen az egyesület
elnõkével, Szabó Csabával. Szeretném megragad-
ni az alkalmat, hogy elmondjam, minden évben van
egy táboruk, ahol szívesen látnak minden korosz-
tályt, hogy elsajátítsák a vitorlázást. egész nyáron
megtalálhatók az üdülõ területén. Facebook olda-
luk Szántódi Vitorlástábor néven található.

Ezt követõen a gyerekek ugyancsak matrózként és
kalózként versenyezhettek különféle feladatok
megoldásával, különbözõ csapatokban. 

A közös játék után a Zalavári Mária vezetésével a
szántódi 7-es út Linedance csoport tartott a naple-
mente fényében bemutatót. 

A rendezvény ideje alatt Nagy Árpád volt felelõs a
hangtechnikáért, és a kézmûves játszóházban Gu-
bányi Kata segített a gyerekeknek. Nyolc órától pe-
dig a Popdealers zenekar szórakoztatta a táncolni
vágyókat egész éjfélig. 

Szent Kristóf Napok

Az ünnepet hagyományosan minden évben azon a
hétvégén rendezzük meg, amelyhez közelebb esik
a naptárban lévõ Kristóf nap. Az idén 24-e péntek,
pont Kristóf nap elõestéje volt.A délután mindig
gyerekprogrammal indul. Idén TOMA és csapata
jött el hozzánk szórakoztatni az érdeklõdõket.

Közlekedéssel kapcsolatban egy õskerékpárt hoz-
tak, ami fából készült és a becsületes neve Desina.
Korabeli hírlapi tudósítások szerint elõször 1828 tá-
ján jelent meg a magyar fõvárosban emberi erõvel
hajtott kétkerekû jármû. Csak az animátor segítsé-
gével tudták a gyerekek használni.
Játszhattak még a játékmesterek segítségével faka-
nállal, dióval, óriáscsipeszekkel, különbözõ táblás
régi játékokkal.

A legkisebbek pedig a babájukat, bábokat forgat-
hatták meg a kicsi méretû körhintában.
Délután öt órától a park hátsó aszfaltos részén el-
kezdõdött a rajzverseny. Az idei év mottója, ami
alapján a rajzokat készíteni lehetett a „Modern Szt.
Kristóf” volt.  Megmozgatta a nevezõk fantáziáját.
Huszonegy jelentkezõ versengett a helyezésekért. 
Három tagú zsûri bírálta a fél óra alatt készült alko-
tásokat.
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A zsûri tagjai: Koncsag Adrienn zenepedagógus, a
zsûri elnöke volt, Muczáné Rózsa Hajnalka képvise-
lõnk felesége, és munkatársunk Németh Henrietta.
Két kategóriában hirdettünk eredményt. 

Az elsõ korcsoport gyõztesei: 
I. helyezett: Viczkó Julcsi, 
II. helyezett: Sári Csanád, 
III. helyezett: Pataki Anna.

különdíj: Németh Léna
A második korcsoportban pedig: 

I. helyezett: Viczkó Csaba, 
II. helyezett: Kertész Kitti, 
III. helyezett: Moharrer Shiden.

különdíj: Sári Viktória
Eredeményhirdetés után a gyerekek helyett a fel-
nõttek foglalták el a Kossuth parkot. A kaposvári
Senior zenekar egészen éjfélig szolgáltatta a talp-
alávalót.

Koszorúzás

Másnap délután Szántód közlekedési csomópont-
jában gyülekeztünk, hogy tiszteletünket tegyük ha-
gyományos koszorúzásunkkal Szent Kristóf szobra
elõtt.  Vizvári Attila polgármesterünk beszéde után
elmondtuk az úton lévõk imáját, és megköszöntük,

hogy a múlt évben is vigyázott ránk és a községün-
kön áthaladókra. Végezetül a jelenlévõ szervezetek
képviselõi koszorúikkal tisztelegtek a közlekedési
balesetben elhunytak elõtt. 

Szent István ünnepe
Augusztus 19-én tartottuk Szent István-napi ünnep-
ségünket. Részben faluházunknál zajlottak az ese-
mények, majd a frissen sült kenyereinkkel kivonul-
tunk a Kossuth parkba.
Már délelõtt kedves kolléganõmmel Németh Henri-
ettával bedagasztottuk hét kiló lisztbõl a kenyérnek-
valót. Délben polgármesterünk begyújtotta a ke-
mencénket, hogy mire megkelnek a cipók elég for-
ró legyen a kemence.  Fél három körül ki is sültek a
„Szántódi kenyerek”, amelyeket Mucza Milán for-
mázott négy egyenlõ cipóvá.

Ideje is volt, mert jöttek a gyerekek, akik nagyon
szép fonott kalácsot, perecet, ci-
pócskát formáztak. Muczáné Ró-
zsa Hajnalka segített nekik. A
nemzeti színû péksütemények
készüljenek is tõle eredt. 
Ezután átpakoltunk a parkba,
ahol fél hatkor kezdõdött állam-
alapításunk és az új kenyér ünne-
pe. Az ünnepen polgármesterünk
beszéde után a Szakasztó nép-
dalkör Szent Istvánról szóló éne-
keket adott elõ, Balogh Csaba
verssel köszöntötte az ünneplõ-
ket, majd Széles Ágota gyönyörû
énekét hallgathattuk. 

Kocsonya Imréné Panni néni, ízesen beszélt a kora-
beli hajnali kenyérsütésekrõl. Mindennapi kenye-
rünkrõl szóló Móra Ferenc elbeszélést, Lászlóné
Tomsics Gabriella tolmácsolta. Saját versét Kenyér
címmel Prigliné Zsuzsa adta elõ.
Ünnepségünk végén Ficsor Andor Gábor kõröshe-
gyi református lelkész mondott áldást az egybe-
gyûltekhez.
A szózat után polgármesterünk megszegte az új
kenyeret, amivel a hallgatóságot is körbe kínáltuk.
A kenyér mellé egy kis ajándékkal is készültünk,
amelyet Vizvári Hildával készítettünk külön a vendé-
gek részére.
Külön köszönet a zsíros kenyér készítéséért Né-
meth Henriettának, László Jánosnénak, Tóth-Kása
Lászlónak, Hollósiné Takács Viktóriának, Kurdiné
Éberhardt Editnek.Ünnepségünk után a tavaly már
bemutatkozott Segítség Köve Alapítvány ifjúsági
gospel zenekar koncertje következett.
Nagyon szép, tartalmas estét tölthettünk együtt.
Sötétedésig szóltak a szebbnél szebb dicséretek.
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Véradás

Augusztus 24-én idén másodszor került sor köz-
ségünkben a véradásra. Huszonketten jelentek
meg. Köszönjük, hogy áldozatos munkájukkal hoz-
zájárulnak a rászoruló betegek gyógyulásához.  
Bízunk benne, hogy a jövõben is számíthatunk
együttmûködésükre!

Munkájukhoz további jó egészséget kívánunk!

Falunap

Ahogyan már több tájékoztató felületünkön értesül-

hettek róla az idén elmaradt a Falunapunk.

A kormány döntésének figyelembe vételével – mi-

szerint az 500 fõ feletti rendezvények megtartását

nem engedélyezi -, Szántód Község Képviselõ-tes-

tülete úgy határozott, hogy az idén ez a rendezvé-

nyünk nem kerül megrendezésre.

Tervezett események:

Magyar Népmese Napja     szeptember       28. 

17.00 óra

A szépkorúak délutánja a jelenlegi fokozódó

járványhelyzet miatt elmarad. További tervezett

programjaikat az országos rendelkezésekhez

igazítjuk.

’56-os megemlékezés október 23.

Mikulás: december 5. 17.00

Szilveszter december 31.

Balogh Józsefné Zsuzsa

mûvelõdésszervezõ
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Musica Historica

Augusztus 21-én, pénteken este hét órától közös-
ségi házunk udvarán koncertezett a Musica Histo-
rica együttes. A helyszín igazán méltó volt ehhez a
különleges zenei élményhez.
Ez év tavaszán a BTK Lendület Nyugat-magyaror-
szági irodalmi kutatócsoport támogatásával egy
Pálóczi Horváth Ádám konferenciára került volna
sor. Idén Pálóczinak kettõs évfordulója van, 260
éve született, illetve 200 éve hunyt el. A járvány mi-
att sajnos ez a rendezvény nem került megrende-
zésre, aminek a Musica Historica koncert is része
lett volna.
A zenekar 1988-ban alakult, Csörsz Rumen István
vezetésével, aki a MTA munkatársa, 2003-ban el-
nyerte a Tinódi-lantot, 2009-ben a Balassi emlékér-
met. 
Úgy gondoltuk a konferencia szervezõivel közösen,
hogy ebben a nyári idõszakban, szabadtéren leg-
alább a koncert valósuljon meg, Ötödfélszáz éne-
kek címmel. 
Községünk könyvtárosa Maurer Teodóra segítsé-
gével az udvaron a tárlókban egy kis kiállítást is ki-
alakítottunk névadónkról , Pálóczi Horváth Ádámról
és Csörsz Rumen Istvánnal kialakult kapcsolatunk-
ról.
Pálóczi dalgyûjteményében szereplõ mûveket ad-
tak elõ, katonadalokat, népies szerelmi dalokat,
rabénekeket, csúfolókat és bordalokat. A jelen-
lévõk egy egyedi, méltán elismert együttes színvo-
nalas régizene koncertjét hallgathatták meg. Szá-
mos zeneszerszám szólalt meg az elõadáson, eze-
ket a végén közelrõl is meg lehetett csodálni, kér-
déseket feltenni róluk.

Ezen az esten a zenekar tagjai:

Csörsz Rumen István (mûvészeti vezetõ; ének,

tambura, XIX. századi gitár, tekerõlant, kontra, du-

da, töröksíp)

Palócz Réka (szoprán, furulyák, doromb, nagy-

dob)

Kovács Attila (koboz, tambura, furulyák, töröksíp,

klarinét)

Pribay Valéria (cselló)

Széplaki Zoltán (ének, furulyák, barokk fuvola, tö-

röksíp)



2020. nyár
Beszámoló az 54. idényünkrõl

Bár a Szántódi Vitorlás Egyesület ebben a formában mindössze szûk
két éve létezik, elõzmény szervezõdései, alapítói/tagjai, mûködésének
fõ helyszíne, ami a szántódi KFKI Kemping, vitorlástáborai és legin-
kább a célja és értékei 1967 óta, azaz 53 éve változatlan. Imádunk vi-
torlázni, imádjuk a Balatont és imádjuk Szántódot, amihez gyerekko-
runk óta elválaszthatatlanul kötõdünk. Küldetésünknek tartjuk, hogy
ezt másoknak is megmutassuk, megtanítsuk.
Így tettünk idén is.
De ehhez elõször is, mint minden idény elején, rendbe kellett tennünk az eszközeinket, hajóinkat. Kis
egyesület vagyunk, szerény lehetõségekkel, így  hajóparkunkat (ami egyesületi, illetve tagok magán ha-
jóiból áll) évrõl évre saját magunk toldozzuk-foltozzuk, de már egész komoly javítási munkákat is mi vég-
zünk el rajtuk.

1. Vitorlástábor

Június 26. és július 5.-e között a Covid19 miatt sok új szabállyal, de a korábbi évekhez képest változatlan
lelkesedéssel, profizmussal és hangulatban zajlott a tábor. Összesen 10 Kalóz, 4 470-es, 3 Optimist és 2
tõkesúlyos nagyhajón (Sirály, #sirálykettõ) folytat-
tuk a hagyományos oktatótáborunkat, ahol 8 éves
gyerekektõl a 60 éves professzorig, teljesen kezdõ-
tõl a már papírral rendelkezõ, de nem gyakorlott ha-
jósig mindenki megkapta, amiért hozzánk jött, illet-
ve jön minden évben.  
Táborunk különlegessége, ami minden piaci vitor-
lástáborhoz képest egyedivé tesz bennünket: a csa-
ládi, baráti légkör (miközben egy hatalmas, 120-150
fõs rendezvényrõl van szó), a teljesen non-profit jel-
leg (az egyesület vezetése és az oktatók is hobbiból
ûzik, amit tesznek), rengeteg extra odafigyelés
(minden hajóban oktató ül, akik maguk is gyerekko-
ruk óta vitorláznak), ajándékok, közösségi progra-
mok, egyedi hangulat. 
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SZÁNTÓDI VITORLÁS EGYESÜLET

Táborzáró fõ esemény, a házi verseny
(indít: Szabó Csaba) Haverok, buli, Balaton…

Cukiság verseny, a legkisebbek is készen állnak
a saját futamukra
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SZÁNTÓDI STRANDFESZTIVÁL

Az idei év különlegességét a Szántódi Önkormány-
zat felkérése adta, miszerint a szántódi szabad-
strandon június 27-én megtartott önkormányzati
évadnyitó rendezvényen nem csupán meghívott
vendégként vettünk részt, hanem – szerintem nyu-
godtan leírhatom ezt büszkén – mi voltunk a fõ ese-
mény. A programok kitalálásától kezdve a leszerve-
zésen keresztül a lebonyolításig minden, sõt bizo-
nyos értelemben még a mûsorvezetés is a mi fel-
adatunk volt. 
Sikerült tökéletesen összehangolnunk a progra-
munkat az Önkormányzat „tengerre, magyar!” jel-
szóval illetett évadnyitó tervével, tõlünk volt hangos
azon a szombat délután az egész partszakasz. De
nem csak hangosak, hanem eredményesek is vol-
tunk, az esemény után mind mi (ez mondjuk nem
meglepõ), mind az önkormányzat örömmel nyug-
tázta, hogy még mindannyiunk elképzelését is felül-
múlóan jól sikerült az együttmûködés és a közös
strandbuli.
Röviden az általunk bemutatott program fõ részei:

- Az egyesületünk, táborunk bemutatása
(Szabó Csaba - egyesületi elnök; a régmúlt-
ról pedig Balás Dénes - ’67-es alapító tag).
Ezt interaktív, játékos kérdések követték a
Balatonról, hajózási alapokról, ami után pe-
dig hajó kimerési verseny jött.

- Kékszalagról (Pénzes Attila - egyesületi ala-
pító tag, a 2015-ös Kékszalag abszolút
gyõztes csapat tagja). Ezt a részt az interak-
tív kérdéseken túl kötél behúzó és -dobó
verseny követte.

- Biztonság, meteorológia (Vissy Balázs -
egyesületi alapító tag, néhai Vissy Károly fõ-
meteorológus fia, aki maga is köreinkben vi-
torlázott). A részt mentõmellénybemutató,
majd pedig mentõmellény felvevõ verseny,
és vízben próba zárta. 

Valójában pont azt tettük a strandfesztiválon, amit
amúgy is: sokat játszottunk, nevettünk és közben
tanítottunk is, gyakorlatilag egy mini tábort kaptak
tõlünk a résztvevõk. Így az önkormányzat jobb part-
nert nem is találhatott volna erre az évadnyitóra,
mint bennünket. Köszönjük a megkeresést és a bi-
zalmat! 

2. Versenyek, túratábor

Nincs olyan hobbi vitorlázó, aki nem vágyik a ver-
senyzésre is, így vagyunk ezzel mi magunk is, ezért
tagjaink rendszeresen résztvesznek a fontosabb vi-
torlásversenyeken, a Kékszalagon pedig mindig
népes táborral képviseltetjük magunkat. Idén 3 ha-
jó indult Szántódi VE színekben és további 2 hajón
vitorláztak tagjaink. 
Szintén évtizedes hagyományokra nyúlik vissza a
rendszerint augusztus 20-a környékén megtartott
nagyhajós túratáborunk, ami során 4-5 nap alatt tú-
ra jelleggel körbevitorlázzuk a Balatont. Mert hát
ilyen örök nyughatatlanok vagyunk mi vitorlázók,
nem elég, ha a Kékszalagon versenyként körbeme-
gyünk a kedvenc tavunkon, minimum mégegyszer
egy idényben meg kell ugyanezt tennünk kényel-
mesebben, a kikötõket és természetesen az étter-
meket, borozókat is meglátogatva. Idén aug. 19-23.
között tartottuk meg ezt a hagyományõrzõ túratá-
borunkat. Mert mi nem csak a vízen, a parton is
szeretjük a Balatont.

Fotó: Szabó Csaba, Vissy Balázs

Szántódi Vitorlás Egyesület
Facebook: Szántódi Vitorlástábor
https://www.facebook.com/groups/119056948125964
email: szantodi.vitorlastabor@gmail.com

Jákékos ismerkedés a vitorlázással
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A KÖNYVTÁR HÍREI 

A sajnálatosan hosszúra nyúlt karantén idején sem
maradt a könyvtár események nélkül. Az otthonról
végzett adminisztrációs tennivalóimon túl idõnként
rendbe tettem, és feltöltöttem a könyvtár elõtti sza-
badpolcot. Ez a nálunk már a korábbi évek óta is jól
mûködõ rendszer most kissé pótolta az elmaradt
könyvtári nyitva tartást. Kollégáim is többször észlel-
ték, hogy a nap bármely szakában az olvasni vágyók
ebbõl a kínálatból válogattak maguknak könyveket.
Arra is volt példa, hogy néhányan az otthonról ma-
gukkal hozott könyveiket a polcra
helyezték, ezáltal a kínálat ismét
változott. Voltak olvasók - jól tud-
ják, hol lakom - mégiscsak leadták
nekem a kölcsönzött köteteiket.
Máskor egyes íróktól a könyvtár
számára levelek, ajándékkönyvek
érkeztek, amelyeket megválaszol-
tam, megköszöntem. Idõközben a
helytörténeti gyûjtemény számára -
külön hálás köszönet érte - meg-
kaptam egy nagyon kedves olva-
sómtól - Szabó Mária Magdolnától
- a nagyapja feljegyzéseit, amelyek
révén Somos régmúltjába nyerhetünk bepillantást.
A három hónapnyi karantén idején többen felhívtak,
a fejleményekrõl érdeklõdtek. Jólesõ és megnyugtató
érzés volt, hogy az olvasóink hiányolták a könyvtár
mûködését.

***
Június közepén megtörtént a könyvtár újranyitása.
Nyomban az elsõ alkalmakon szép számú - köztük
több új beiratkozó is - olvasó érdeklõdve válogatott, és
kölcsönzött a bõséges választékból.
A könyvtár elõterében könyvajánló jelleggel helyez-
tem ki a Bath leghíresebb lakója címû cikket és a
könyvtárunkban meglévõ Jane Austen mûveket.

***
Csaknem minden nyáron - ebben az évben két tanuló
is (Horváth Anna és Hajós Balázs) - van olyan közép-
iskolás diák, aki a közösségi szolgálati óráit könyvtá-
runkban kívánja eltölteni. Õk számomra szerencsére
nem csupán felelõsséget, hanem segítséget is jelente-
nek.

***
A június 27- én tartott szezonnyitó rendezvényen
könyvtárosként a Szántóddal kapcsolatos kötetek és a
Szántód rév emblémával ellátott pólók árusítása volt a
feladatom.

Már kilencedik alkalommal
Amikor a rendeletek megengedték a könyvtári ren-
dezvények megszervezését, nyomban megszólítottam
a IX. SZKÍT leendõ résztvevõit. Azt szerencsére az év
elején kitûzött idõpontban - július 4-én - meg tudtuk
tartani.
Az egész napos rendezvény Vizvári Attila polgármes-
ter úr köszöntésével tíz órakor vette kezdetét. Vendé-
geinket Balogh Józsefné programszervezõ üdvözölte,
s gondolatait Szakáli Anna legújabb - Szép versekkel
üzenünk - címû költeményének felolvasásával zárta.

Hidvégi kitûzõ
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Vizvári Tünde
- a székesfehérvári Gorsium Gimnázium és Mûvésze-

ti Gimnázium másodéves tanulója - Elsõ bemutatko-
zásom lakóhelyemen címû kiállítását Kurdiné Éber-
hardt Edit alpolgármester asszony nyitotta meg. 

Örvendetes, hogy intézményünk lehetõséget tud adni
tehetséges helyi fiataljaink bemutatkozására. Tünde
beszélt az érdeklõdése kezdetérõl, az itt látható képe-
inél alkalmazott technikákról, az eddig elért eredmé-
nyeirõl és a jövõjével kapcsolatos elképzeléseirõl.
Munkáit augusztus közepéig lehetett megtekinteni.
A kiállítás megnyitása után ismertettem a rendezvény
aktualitásait, átadtam azon alkotók üdvözleteit, akik
az eddigi SZKÍT-ek rendszeres résztvevõi voltak,
azonban ezen a napon sajnos nem tudtak jelen lenni.
Minden résztvevõ átvehette az önkormányzat ajándé-
kát, egy-egy Szántód rév motívummal ellátott textil-
táskát, ezt az emblémát ugyancsak helyi fiatal -
Látrányi Péter - tervezte.

Elsõként Vizváriné Biró Anikó elõadásában legutóbbi
költeményeit - Szembesítés és Telepátia - hallhattuk.

Benke László író, költõ, szerkesztõ, a Hét Krajcár Ki-
adó vezetõje olvasott fel az Otthonkeresõ címû novel-
lafüzérbõl, és ismertette - az eredeti kézzel írott leve-
let magával hozva - az errõl a mûvérõl szóló Tüskés
Tibor által megfogalmazott véleményt.
Varga Zoltán költõ már régebb óta nyaral községünk-
ben. Költeményei az utóbbi években több ízben olvas-
hatóak voltak a helyi újságunkban. Zoltán - a Szántó-
di Hírlevélben megjelent - költeményeit Vizváriné
Biró Anikó olvasta fel.
Dr. Fábián Mária kedvence -.a Nobel-díjas kanadai
írónõ Alice Munroe - novelláival ismertette meg a
hallgatóságot.

A magát igazán szántódinak valló Hidvégi Iván cikkei
a Keresztény Élet címû katolikus lapban jelennek
meg. Az egyik legutóbbi aktuális írása - Emlékek a ba-
latoni nyárról - az elmúlt évi SZKÍT eseményérõl ad
tájékoztatást. Iván bácsi ismertette Az embermentõ
Nuncius és „A szeretet köteléke“ címû írásait. Sajná-
lattal szólt az idei évre tervezett Eucharisztikus Kong-
resszus elmaradásáról, majd érdekességképpen meg-
mutatta nekünk az 1938-as évben tartott hasonló ese-
mény kitûzõ jelvényét.

Tekintettel arra, hogy ez év június 30-án lett volna Ba-
latonszántód szülötte 90 éves, ezért szóltam a Tüskés
Tibor bibliográfiáról és - a József Attila-díjas írónk ha-
lálának 10. évfordulója alkalmából - a tiszteletére
megjelent A harangszavú múlt címû - emlékkönyvrõl.
A kötetlen beszélgetést a szendvicsebéd követte.
Veit Judit a „Szavak és képek“ címû összeállításában
verseihez remekül társította a saját fényképfelvételeit.
Madár János a Rím Kiadó vezetõje, a Magyar Nemze-
ti Írószövetség alapítója az MNÍ létrehozásáról és cél-
kitûzéseirõl számolt be.
Almássy Katinka az immár második kiadásban megje-
lent Könnyezõ kavicsok címû kötetébõl olvasott fel,
valamint megismerhettük a Planétás karantén címû
a közelmúlt nagy gondot jelentõ idõszakáról írt aktu-
ális versét.

***
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Ambrus Judith részleteket olvasott fel a Fodor And-
rással folytatott levelezésébõl, mesélt a vele való talál-
kozásáról és egy rendkívüli irodalom óráján - melyen
Fodor András volt a vendége - történtekrõl.
Mivel a Takáts Gyula és a Balaton világa címû elõadás
sajnos elmaradt, így én csak a témához kapcsolódó
könyvet - Fehér Zoltán József: Dedikált kötetek
Takáts Gyula könyvtárában - ismertettem. Mivel õ és
Tüskés Tibor jó barátságban voltak, biztosra vettem,
hogy ez a kötet bõven fog tartalmazni kettejüket érin-
tõ adatokat.
Gyócsi László a Történelem Lírában címû kötetét
mutatta be. Ez a szerzõ ötvenedik kötete. A kiadvány
költeményeivel a szerzõ szavalatai révén ismerkedhet-
tünk meg.

Simonné Pohner Mária Az elátkozott nap címû költe-
ményét olvasta fel, amely igen nagy hatást váltott ki a
hallgatóság részérõl.
Szakáli Anna Fekete Gyula író életével, munkásságá-
val foglalkozott. Kiemelte az író érdemeit, és jelezte,
hogy Zamárdiban, amely (a jelenlegi Hársfa) utcában
volt az író nyaralója, azt az utcát róla kívánják elne-
vezni.
Dr. Völgyi Ildikónak remekül sikerült a verseit társí-
tania a hozzájuk illõ festményekkel (Moritz Lívia al-
kotásaival) és a maga készítette fényképeivel.
Steffler Ildikó az utóbbi évekhez hasonlóan az idén is
Márai témát választott, most A honvágy és a mitoló-
gia Márainál címmel tartott számunkra elõadást.
A kötetlen beszélgetést követõen én az ifj. Fekete Ist-
vánnal folytatott levélváltásaimról szóltam, és említést
tettem a kis unokám elsõ születésnapjára készített
Lehelke mesekönyve címû új könyvemrõl, melynek -
remélve azt, hogy lesz folytatása - a Dóra nagyi meséi
sorozatcímet adtam.

A 3:1 kávészünet utáni - Az átformált szív címû - elõ-
adás sajnos elmaradt, mert Bor Ferenc egy másik ese-
ményérõl nem tudott idõben visszaérkezni. Az õ anya-
ga egy asztalon került kihelyezésre, valamint az aján-
dékköteteit minden résztvevõ számára átadtuk.
Külön köszönet minden kedves érdeklõdõ - különö-
sen Tarpataki István helyi nyaralótulajdonos - számá-
ra, aki az egész nap folyamán kitartott, szinte minden
soron következõ alkotóról fényképeket készített.
Amikor a délután folyamán szót kért - egy Szántóddal
kapcsolatos irodalmi vonatkozású dolgot említett meg
- elmesélte, hogy az ötvenes években neves vendég -
Szabó Lõrinc költõ - szállt meg a nyaralójukban.
A program végén - annak reményében, hogy jövõre a
jubileumi SZKÍT-en ismét találkozni tudunk - rövid
összegzés és a zárszó hangzott el.
Ugyancsak a délután folyamán a kiállítás képeirõl, a

rendezvényrõl és néhány résztvevõ nyilatkozatáról a
Földvár TV vezetõje Elek Dezsõ felvételt készített.

***
Említésre méltó, hogy az elõzõekben már volt SZKÍT
vendégünk Dr. Sereg András, akinek az Apám regé-
nye címû nemrégiben megjelent könyvérõl az idei
SZKÍT esemény után szereztem tudomást. Ajánlom e
kötetet minden olvasóm figyelmébe, aki szeretne
megismerkedni a Sereg család történetével. Õk is év-
tizedek óta Szántódon nyaralnak, így az író a közsé-
günkben megélt élményeikrõl is beszámol.

Ugyancsak a korábbi Tüskés megemlékezéseink és
SZKÍT eseményeink résztvevõje volt Király Lajos köl-
tõ, aki augusztus végén a hét legújabb kiadású a
könyvtár olvasóinak dedikált könyvével ajándékozta
meg intézményünket. Hálás köszönetünk a Katona-
szerelem; a Türelem; a Vallomások az életemrõl; a
Válogatott esszék és vallomások; az A lélek titkaiból;
a Kinek lelke örök tûzben ég és a Három francia köl-
tõ verseibõl címû kötetekért. Ezeken a mûveken ke-
resztül kedves olvasóink mélyebben megismerhetik az
alkotó költészetét, fordításait, életútját, és lelki vilá-
gát.

***

TRIANON 100

Igen nagy tisztelettel megköszönöm kedves olvasóim
nevében is a Petõfi Irodalmi Múzeum igen értékes
centenáriumi ajándékát, a könyvtárunkba július köze-
pén megérkezett Trianon címû csodálatos díszkiadás-
ban megjelent háromkötetes antológiát.
Nemes gondolat volt a Petõfi Irodalmi Múzeum ré-
szérõl ennek a Kosztolányi Dezsõ által szerkesztett
Vérzõ Magyarország címû százéves gyûjteménynek az
újrakiadása. Az Osiris Kiadó az 1920-2020 közötti
száz év legfontosabb gondolatébresztõ lenyomatait
szerkesztette egybe.
Minden kedves érdeklõdõ, emlékezni és ezt a korsza-
kot tanulmányozni vágyó olvasó szíves figyelmébe -
helyben olvasásra - ajánlom ezt a nagyon tanulságos
kiadványt.

Július közepén a központi keretbõl ismét sok (70 db)
új könyvet kaptunk. Kedves olvasóink szép gyermek-
könyvek, bõséges ajánlott irodalmi anyag, több törté-
nelmi regény verseskötetek és krimik közül válogat-
hatnak. A szakmai segítséget nyújtó kolléganõm -
Pernecz Réka - gondoskodott a szükséges könyvtári
nyomtatványokról, kellékekrõl és feldolgozásra magá-
val vitte az általam vásárolt új valamint az egyes ki-
adóktól, magánemberektõl kapott ajándékkötetein-
ket.
Augusztus elején a szorgalmas könyvtárlátogatók örö-
mére ismét kaptunk új könyveket.
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Szántóddal kapcsolatos újabb érdekességek

Egy igen kedves olvasóm - Ságodi Ferenc - lepett meg
ezzel a negyvenes évek elejét idézõ archív képeslap-
pal, amelyen Balatonszántód M. E. F. H. O. Sz. üdü-
lõje látható.
Van-e esetleg a kedves hírlevél olvasóink közt vala-

ki, aki az adott intézményrõl bõvebb ismeretekkel
rendelkezik? Szívesen venném, ha fény derülne az
intézmény pontos nevére, helyére.

Augusztus elején felkeresett egy nagyon kedves ol-
vasóm - Dr. Domokos Tamás - aki Budapesten él,
de családjával évtizedek óta nyarai nagy részét a
szántódi nyaralójában tölti. Az úr zoológiai végzett-
ségû lévén nagyon érdekes kutatásokat végzett,
vizsgálódásainak eredményeirõl számot adó (Ka-
posvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei; 2013
és 2018) írásainak másolatát adta át nekem. Ezek-
ben a hosszas éveket felölelõ kutatásokban Domo-
kos Éva is részt vett. A szerzõk leleteiket tételesen
felsorolják, azok helyszíneit, idõpontjait rögzítik,
eredményeiket fényképekkel is igazolják. Ezeket a
tudományos cikkeket - Szórványadatok Szántód és
környékének puhatestû (Mollusca) faunájához;
Újabb adatok az Alinda biplicata héjmorfológiájá-
hoz ... - az érdeklõdõk a könyvtárban tanulmányoz-
hatják.
Köszönet e tudományos témával foglalkozó anya-
gért, amit talán a hasonló érdeklõdésû vagy ilyen
irányú tanulmányokat folytató szántódi fiatalok is
haszonnal forgathatnak.

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár jóvoltából
- ezúton írásban is szeretnénk érte köszönetet monda-
ni - könyvtárunk augusztus közepén egy új számító-
géppel gazdagodott, ami már kedves olvasóink ren-
delkezésére áll.

***

Szeretném felhívni kedves olvasóink figyelmét

Dr. Sipos Imre (SJP) legújabb kiadású kötetére,

melynek címe: Az evolúció misztériuma; Az érte-

lem és a remény felragyogása. A mû dedikált

ajándék példánya máris kölcsönözhetõ. Érdeklõ-

dés esetén a könyv könyvtárunkban megvehetõ.

Maurer Teodóra

könyvtáros
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Szántód Község Polgármestere, képviselõ-testülete
és lakossága 100. születésnapja alkalmából tiszte-
lettel köszönti községe egyik büszkeségét.
Dr. Boross Marietta néprajzkutató Szántódpusztán,
1920. augusztus 21-én született. Az édesapja -
Boross Jenõ - volt a Tihanyi Apátsághoz tartozó
szántódpusztai uradalom intézõje. Az õ áthelyezé-
se miatt a Boross család csak néhány évig élt itt
ezen a pusztán.
Boross Marietta a tanulmányait a Magyaróvári Ma-
gyar Királyi Gazdasági Akadémián kezdte, ezt az is-
kolát a háború miatt nem tudta befejezni. Elõször a
Nemzeti Múzeumban dolgozott. Újabb tanulmánya-
it a Pázmány Péter Tudományegyetem néprajz sza-
kán végezte. 1950- ben került a budapesti Néprajzi
Múzeumba, ahonnan 1979-ben ment nyugdíjba.
Szántód sokat köszönhet neves szülöttének, mert
Dr. Boross Marietta a gyermekkori élményeire ala-
pozva szívügyének tekintette a puszta rekonstrukci-
óját, sokat tett az eredeti állapotának megfelelõen
történõ felújításáért, ami a ‘70- es évek végére feje-
zõdött be.
A Szántódpusztai Tudományos Bizottság tagjaként
szorgalmazta a pusztával és a környékével kapcso-
latos anyagok megjelentetését.
Községünk szülöttének nevével - a Szántódi Füze-
tek sorozat köteteivel való ismerkedés során - min-
den szántódi találkozhatott, hiszen õ írta a lll. szá-
mú (A balatonendrédi csipke története, 1981) köte-
tet, valamint társszerzõje volt a X. számú kötetnek
(Ágostházi László: Szántódpuszta építéstörténete,
1983).

Szántód Község ma is köszöni a hölgy akkori jelen-
tõs tevékenységét, aki akkoriban (1995) oklevelet,
a puszta pedig ennek a felújításnak köszönhetõen
Europa-Nostra-díjat kapott.
Marietta minden további elismeréséhez szeretettel
gratulálunk. Méltán vehette át a Pro Etnographia
Minoritatum (2002), a Kisebbségiekért-díjat (2008)
és a Magyar Arany Érdemkeresztet (2014).
Nagyon szép dolog, hogy Dr. Boross Marietta a bu-
dapesti Somogyiak Baráti Körének alapító tagja,
ezzel is kifejezi a szûkebb hazájához való kötõdé-
sét. Ennek további jelét adta, amikor hívásunkra
Szántódra mindig szívesen eljött, beszélgetése so-
rán érezni lehetett, hogy õ „haza“jött. Nagyszerû
elõadást tartott, amikor SZKÍT vendégünk volt, és
részt vett Fésûs Éva meseírónk nálunk tartott író-ol-
vasó találkozóján.

Kedves Dr. Boross Marietta,
Önt mi szántódiak szántódinak tekintjük. Reméljük,
hogy még el tud látogatni hozzánk. Nagy tisztelet-
tel és sok szeretettel kívánunk Önnek igen jó egész-
séget és minden elképzelhetõ jót.

SZÁNTÓDPUSZTA SZÜLÜTTE - Dr. BOROSS MARIETTA 100 ÉVES
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2. rész

Bresztovics István / 1875-1959. Apja halála után 8 hónappal született, 4. generációs szántódi volt. Csa-
ládnevük az idõk folyamán alakult, változott. Peslovicz, Besztovics, Vesztrovics, Petrovics, Besztrovics
volt.  1895-ben egy családtag kijelenti, hogy „õ márpedig úgy tudja, nevük Presztovics”. Lajos fia Bán-
falvira magyarosított.

Neje Bresztovics Istvánné / Károly Erzsébet / 1881-1927. Õszödi származású volt, tuberkulózisban hunyt
el.

Gyermekeik: Bresztovics Ferenc / 1912-1934. - aki valójában 1935-ben halt meg cukorbetegség követ-
keztében -, és Bresztovics József / 1908-1941. kõmûves segéd. A család nevét megõrizte egy zamárdi
közmondás: Kialakul, mint a Presztovics kéménye. Ezt akkor mondták, ha valami bizonytalan kime-
netelû volt.

A harmadik fiú, István két kisgyermeke is a temetõben nyugszik, 3 hét különbséggel hunytak el:

Bresztovics István / 1930-37. és Bresztovics József / 1934-37.

Unokatestvérük, Major Lajos és Bresztovics Júlia gyermeke, Major Amália / 1931. / élt 1 ½ hónapot.

Szabó István uradalmi gazda és Szatmári Erzsébet elsõ gyermeke, Szabó Gizike / élt 1 hónapot / meg-
halt. 1921. jún. 5.

Unokatestvérei közös sírban nyugszanak: Szabó Pál uradalmi vincellér és Nyúl Erzsébet gyermeke,
Szabó Marika / élt 2 hónapot / 1915. és Horváth Aranka / 1913-1915. Aranka halálát torokgyík okozta,
1915-ben édesapja, a zamárdi Horváth Gyula is meghalt Oroszországban.

Matyikó Józsefné (Pálinkás Trezka) élt 61 évet / +1921. Mezõkomáromból került Szántódra 1881-ben.
1904-ben megözvegyült, zamárdi származású férje Tóközben hunyt el.

Matkovics (Bertalan) György / élt 51 évet / megh. 1909. dec. 20. Uradalmi mezõõr volt, édesanyja
Matkovics Júlia. 1859. ápr. 24-én született Szántódon.

Szalai Ferenc / élt 53 évet / +1910. júl. 5. Révész gazda volt, gyomorrákban halt meg. Feleségét Dobos
Annának hívták.

Mihálik Imre / élt 30 évet / megh. 1918. nov. 1. Gyászolják bánatos neje (Dolecskó Anna) és két kis ár-
vája. A kapolyi szekeres béressel a spanyolnátha végzett.

Nyárádi György / élt 76 évet. Elhunyt 1915. ápr. 22-én. Az idõs gulyás és felesége, Takács Julianna sok
helyen szolgált élete során, többek között Lengyeltótiban, Buzsákon, Tabon, Szöllõsgyörökön és
Szántódon.

Varga János / élt 74 évet / +1915. aug. hó 4-én. / Emelte neje Zsubics Rozália, azaz helyesen Szabics Ro-
zália. Ez a béres Zamárdiból nõsült a pusztára, felesége Gamászáról származott.

Csima Jánosné / született Lics Karolina / élt 73 évet / +1908. febr. 2. Lellei volt, özvegy Juhászné.

Varga István / +1903. febr. 13. Az öt éves gyermek Vadépusztán született, apja zalai kocsis, anyja
bálványosi volt.

Jelinek János 1861. máj. 16. - 1900. nov. 18. / Emeltette kesergõ neje Farkas Mária / Ide temettem min-
den kincsem / Mostantól árva szegény lelkem / Nem marad egyéb vigasztalás / Egy reményem a feltáma-
dás. 

Jelinek Pál, az elsõ uradalmi fõvadász fia Endréden született. Gépészként dolgozott a pusztán. Tragi-
kus körülmények között hunyt el. 

A PUSZTAI TEMETÕ
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Tamás Ferencné / Rádoki Katalin / 1891. júl. 27. Tamás Ferenc nemesdörgicsei juhászbojtár párja
zamárdi lány volt. Második feleségét Õszödrõl hozta: 

Tamás Ferencné / Károly Borbála / élt 43 évet / 1900. aug. 1.

Gerovits Valér / sz. Ben. r. ün. fogadalmas / IV. évi hittanhallgató és szerpap / meghalt 1892. márc. 20. /

életének 24. évében. Neve helyesen Geróts Valér Ferenc, 1868-ban született Galambokon. A „Szent
Benedek-rendi ünnepélyes fogadalmas” szerzetes „1891. nov. 30. küldetett kívánsága szerint Szántód-
ra, hogy itt pihenve megtámadott egészségét visszanyerje.“ Tüdõvészben hunyt el. 

Szabó Pál urad. gazda / élt 62 évet / +1898. jan. 22. Valójában 1897-ben hunyt el. Születésekor a Péter
Pál nevet kapta. Szabó Pál Matkovics, más néven Bertalan Rozáliát vette feleségül.

Szülei is itt nyugszanak: Szabó Antal / +1874 / neje Major Katalin / +1880

Szabó Antal 1787. febr. 26-án született Mezõkomáromban, Szántódon uradalmi hajdú volt. Õ állíttat-
ta Szántód legrégibb keresztjét (Antal-kereszt) 1871-ben. Felesége, Major vagy Májer Katalin 1850-
ben halt meg 40 évesen, a síron látható újabb felirat készítõje nem tudta pontosan kiolvasni az évszá-
mot, így kerülhetett rá az 1880-as idõpont helytelenül. Tüskés Tibor író 1991-ben a cselédtemetõrõl
szóló írásában még az 1850-es évszámot említi.

Szabó Antal unokái átkerültek Tóközpusztára, a dédunokák már ott születtek.

Gulyás Ferenc / csikós gazda / 1812-1874. Lengyeltótiból jött ide, neje Petricz Örzse volt. Hét gyere-
kük közül három maradt életben, János fia folytatta apja mesterségét a pusztán.

Egy bokor alatt bújik meg Gölöncsér Borbála sírja. Ez a 81 éves özvegyasszony 1852-ben hunyt el. Az,
hogy sírkövet készítettek neki, és ilyen magas kort ért meg, arra utal, hogy a puszta társadalmának fel-
sõbb rétegéhez tartozott. Sajnos férje nevét nem ismerjük. Talán egy mesterember felesége lehetett,
vagy Csizmadia Kristóf hajdú feleségének a rokona. A Gelencsér család a XIX. század elsõ felében
élt a pusztán. 

Szûcs Gáborné

Forrás: zamárdi, endrédi, kõröshegyi, bálványosi, tihanyi egyházi és állami anyakönyvek, Hungaricana
közgyûjteményi portál, Piller Dezsõ: Szántódpuszta, MACSE adatbázis, Berkó – Legányi: A Pannon-
halmi Szent Benedek-Rend névtára 1802-1986. Tüskés Tibor: Cselédtemetõ (Új Magyarország, 1991.
okt. 24.), Szili Józsefné, Récsei Ilona közlése.

Fotó: Kavecz Edina
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BALATON ÁTEVEZÉS

Augusztus 16-án rendezték a nyár egyik legnagyobb szabású szabadidõsport rendezvényét, a 2020-as
Hervis Balaton-átevezést, ami a szakadó esõ ellenére is hatalmas siker volt. Az idõjárási viszonyok
kedvezõtlenül alakultak a víz szerelmeseinek,
ugyanis a 22 fokos hõmérséklethez borús égbolt,
nagy szél és kellemetlen hullámok társultak.
Ennek ellenére az idei átevezésre jelentkezõk
száma minden várakozást felülmúlt, 3400
sportoló vágott neki a 9 km-es Fonyód –
Badacsony - Fonyód távnak.

A balatonföldvári Vizisport és Vitorlás Egyesület
hajója 50 perc alatt teljesítette a távot. A csapat
tagja volt Galó András, aki évek óta tagja az
Egyesületnek.

SPORT HÍREK

Kiváló tehetséggondozó díjat vehetett át Galó Tibor.

Novák Katalin család-és ifjúságügyért felelõs államtitkár és Rácz Zsófia fiatalokért felelõs he-
lyettes államtitkár adta át az elismeréseket a díjazottaknak Budapesten az Akvárium Klub nagy-
termében.
A díjazottak és a meghívott
vendégek nagyon színvonalas
ünnepi mûsornak lehettek ré-
szesei. A fellépõk között volt
Miklósa Erika, aki csodálatos
hangjával elkápráztatta a kö-
zönséget. A díjátadó állófoga-
dással zárult.
Tibor évek óta kiváló sport-
eredményeket ér el a Zamárdi
Általános Iskola diákjaival
több sportágban. Ebben az év-
ben Somogy megye legered-
ményesebb testnevelõje elis-
merõ oklevélben is részesült.

Gratulálunk! További sok si-
kert kívánunk!

„BONIS BONA – A NEMZET TEHETSÉGEIÉRT”



Szántódi Hírlevél 18. oldal 2020. szeptember

MOZDULJ BALATON

A programsorozatot a Balaton Fejlesztési Tanács 2004-ben a Gyermek,
Ifjúsági és Sport Minisztérium támogatásával, kilenc Balaton-parti tele-
pülés részvételével indította útjára. Napjainkra, már az Emberi Erõfor-
rások Minisztériuma támogatása mellett, 33 település 38 strandjával csat-
lakozott a „Mozdulj Balaton!“ strandi szabadidõsportos rendezvénysoro-
zathoz. Szombatonként a csatlakozott települések strandjain a helyi szer-
vezõk az érdeklõdõk igényeinek és a pályák adta lehetõségeknek megfe-
lelõen versenyeket szerveznek különbözõ sportágakban.

Szántódon a Rigó utcai strandon minden nap strandröplabda mérkõzé-
sek folytak. Szombatonként pedig már tétre ment a játék. Nagyon sokan
sportoltak idén nyáron, akiknek a közös játék és a társaság adott felejthe-
tetlen élményt. A mérkõzések végén megszerzett érem szépen csillogott
a legjobbak nyakában. Vannak visszatérõ vendégek, akik évek óta részt
vesznek a versenyeken.
Idén augusztus 29-én Vonyarcvashegyen tartották a „Mozdulj Balaton!”
záró rendezvényét. Szántódot Galó Tibor sportszervezõ és volt tanítványa
Pintér Jázmin képviselte. A strandröplabda versenyen 6. helyezést értek
el a települések közti viadalon. 
A helyi programszervezõk közül 2020-ban Galó Tibor (Szántód), Balatoni Beáta (Balatonszárszó) és
Hirschmann András (Zamárdi) részesült elismerésben.



Személyes kötõdésem kapcsán ragadtam tollat, hogy megemlékezzek Szántód egykori körjegy-

zõjének életútjáról! Az 1980-as években rádióamatõr társként ismertem meg dr. Kiss Pált. Sokat

segített Szántód önállóvá válási folyamatában, majd a somosi településrész leválásának-csat-

lakozásának ügyintézései kapcsán kerültem vele közelebbi kapcsolatba. Végül a 2002-2010

közötti idõszakban, mint Szántód község alpolgármestere, egy hajóban eveztünk a községünk

ügyeinek és életének elõmozdítása érdekében. A Szántódi Hírlevél egykori szerkesztõjeként is

sok segítséget nyújtott a lap elkészüléséhez. Messzemenõ segítõkészsége szép emlékeket hagy-

ott a szívemben. Ha valaki nem ismerné a korábbi jegyzõnk munkásságát, arról az alábbiak-

ban tájékozódhat

• Dr. Kiss Pál jogi diplomáját a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Karán szerezte meg, jogi szakvizsgát 1990-ben tett.

• Közigazgatási pályáját 46 évvel ezelõtt, 1974. szeptember 1-én kezdte a Balatonföldvári Községi
Tanácsnál mûszaki elõadóként. Elsõ munkahelyét követõen végigjárta a ranglétrát, minden
területen dolgozott…

• 1976-78 között a Siófoki Járási Hivatal igazgatási gyakornoka.
• 1978-80 -ig a Balatonszárszói Nagyközségi Közös Tanács igazgatási fõelõadója.
• 1980-84 között Törökkoppány Községi Tanács 1984-90 között a Balatonföldvári Nagyközségi

Közös Tanács vb-titkára volt.
• 1990-tõl a Balatonföldvári Körjegyzõjég Körjegyzõje, (Társközségek csatlakozása a körjegyzõség-

hez: 1990-tõl Bálványos, Kereki, Pusztaszemes, 1996-tól Szólád, 1997-tõl Szántód, 2009-tõl
Teleki.) majd 1992-tõl városi jegyzõ 1997-tõl körzetközponti/kistérségi központi jegyzõ, melyet
2003-tõl címzetes fõjegyzõként látott el. 

• 2017. november 1-tõl Siófoki Járási Hivatal hivatalvezetõje.
• Munkája során a jogszabályokban meghatározott feladatok jogszerû, szakszerû és eredményes

ellátása mellett fontosnak tartotta a hatékony együttmûködést és jó kapcsolat fenntartását a
képviselõ-testületekkel, polgármesterekkel, intézményekkel. 

• Idõ elõtt megreformálta a közigazgatást önkormányzati társulásokat, körjegyzõség létrehozásával
kialakította a körzetközponti igazgatást, amely a 2013-ban létrehozott járási feladatellátás alapjá-
nak tekinthetõ. Járási hivatalvezetõként rengeteg szervezõi feladatot látott el, lelkesedéssel vette
az akadályokat. 

• Minden idõben hivatalnokhoz méltó fegyelmezettséggel, lelkiismeretesen állt helyt, és a közel fél
évszázad alatt bármilyen körülmények közt ember tudott maradni. 

• Valamennyi beosztását maximális szakmai színvonalon látta el a rá jellemzõ megfontoltsággal,
kiváló érzékkel. Munkája során folyamatosan gondot fordított a szakmai továbbképzésekre, sokat
tett a közigazgatás minõségi továbbfejlesztéséért…

• 1988-ban feleségével együtt dolgozta ki a köztisztviselõi törvény egyik változatát, melyet a bel-
ügyminisztérium bekért és fel is használt.

• 1992-ben a Kölni Egyetem szervezésében részt vett a közigazgatás-korszerûsítés képzésben.
• 1993-ban Veszprémi Közigazgatási Nyári Egyetemen elõadást tartott „Városi- községi közigaz-

gatási helyzetkép” címmel.
• 1997-ben tanulmányutat nyert a Birminghami Egyetemre, ahol az egyablakos ügyintézés, és az

állampolgári charta brit gyakorlatát tanulmányozta.

2020. szeptember 19. oldal Szántódi Hírlevél

NYUGDÍJBA VONULT DR. KISS PÁL 
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• 1999-tõl Siófok-Balatonföldvár Városkörnyékek Jegyzõi Kollégiumának elnöke.
• 1999-ben a helyszínen tanulmányozta a finn kistérségi igazgatást.
• 2000-ben Dániában tanulmányozta a dán népfõiskolai intézményrendszert.
• 2001-tõl a Magyar Közigazgatási Kar Tudományos Bizottságának és a Stratégiakutató Intézet 

e munkacsoportjának tagja.
• 2004-ben három járás területére kiterjedõen megalapította a városkörnyéki pénzügyi végrehajtási

társulást.
• 2008-ban a Magyar Közigazgatási Társaság Etikai Bizottsága tagjává választották.
• A Jegyzõk Országos Szövetségének Elnökségi tagjává 2008-ban, alelnökévé pedig 2011-ben

választották.
• A felsoroltakon túl számos szakmai rendezvényen, konferencián vett részt elõadóként, rend-

szeresen publikált szakmai cikkeket is: egyablakos ügyintézés, körjegyzõkistérségi igazgatás, bir-
tokvédelem, idegenforgalmi adó témákban.

• Szakmai munkájának elismeréseként kapta:
• 2001-ben a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést,
• 2002-ben Balatonföldvár Város Önkormányzata „Pro Urbe – Balatonföldvárért” kitüntetést, 
• 2003-ban a Miniszterelnök „címzetes fõjegyzõi” címet adományozott számára,
• 2007-ben a Somogy Megyei Önkormányzat Somogy Polgáraiért díjat adományozott számára,
• 2017-ben Szántód Önkormányzat „Szántódért”-díjat adományozott számára,
• 2017-ben a közigazgatás fejlesztése és korszerûsítése érdekében kifejtett kiemelkedõ

tevékenysége, szakmai közéleti munkája alapján Deák Ferenc jogász Díjjal tüntették ki.
• 2018-ban Bálványos és Szólád települések díszpolgári címet adományoztak számára,
• 2019-ben a közszolgálatban töltött 45 év alatt nyújtott színvonalas szakmai munkájáért a Somogy

Megyei Kormányhivataltól Szent László emlékplakettben részesült.
• Közéleti munkájának elismeréseként: Egyházmegyei tanácsosnak, és egyházkerületi bírónak

választották
• Hobbyja: térképészet – vasúttörténet – rádióamatõrködés

Dr. Kiss Pál 2020. július 27-én elérte a nyugdíjkorhatárt, így hivatalvezetõi megbizatása megszûnt, de
továbbra is számítanak a szaktudására, mint kormánymegbízotti tanácsadó, valamint átadja a 46 év
közigazgatási tapasztalatát a diákoknak is, mert jogi ismereteket fog tanítani egy siófoki szakgimná-
ziumban. Mindehhez legyenek boldog és további gyümölcsözõ nyugdíjas évekei!

Bor Ferenc
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Elmúlt az idei nyár is.
Ahogy sokasodnak a mögöttünk hagyott évek és fogy-
nak az elõttünk lévõk, úgy tûnik, hogy egyre gyorsab-
ban pereg az idõ. Bár, akinek iskolás gyermeke van,
annak hosszúra nyúlt ez a nyári szünet, a márciusi kez-
dés miatt.
Ez egy ilyen év: volt vírusos bezárkózás, azután zabo-

látlan kirajzás. Most újra maszk mögé bújunk és már
rutinosan hárítjuk az ölelést. Valahogy sejtettük, hogy
így lesz, és még ki akartunk hozni a nyárból mindent,
amit még lehetett. 
Szántód megtelt, s néha túl is csordult, ami leginkább
a strandjainkon nyilvánult meg. Sok szép élménnyel
gazdagodhatott az idén is, aki a Balatont választotta.
Bízom benne, hogy a túrizmusból élõk és alkalmazot-
taik is megtalálták a számításaikat a baljós kezdtetek
dacára is.   
Minden adott volt a felejthetetlen nyárhoz: a víz sely-
mes hullámzása, az ég kékje a nyárestek kerti-parti il-
latot és kacagást árasztó fülledt párája, és a messzirõl
szûrõdõ gitár és ének nosztalgikus hangja. Aki akarta,
jól érezhette magát, s én hiszem, hogy ez nem csupán
anyagi kérdés, hanem hozzáállásunké is.   Volt zene,
tánc, lángos és sör a téren, buli a strandon, mise és az
autók megáldása a Pusztán. Igaz, hogy a falunap el-
maradt, de jövõre még nagyobb bulit csapunk!

Most újra üresek az utcák. A nyaraló udvarokban a
kint hagyott kerti bútorok még hirdetik a reményt,
hogy lesz még „vénasszonyok nyara” s lesz még ünne-

pe az együttlétnek. Már kijjebb merészkednek a part-
ra a vadkacsák és a stégeken fél lábon várják az egyre
korábbi bágyadt naplementét. A fecskék nagy útjuk
elõtti utolsó edzésként játékos cikázással szedegetik a
tó vízszintje fölött szédelgõ bogár-áldozataikat. Öröm
látni, hogy újra sokasodnak kedves madaraink. Ám az
idén, mintha hiányoztak volna az alkonyatkor a náda-
sok védelmében nyugovóra térõ hatalmas seregély-
felhõk.

Hétvégeken újra nyári hangulat erõlködik, s egy-egy
fürdõzõ bátorság-próba gyanánt még megmeritkezik.
Még itt vannak a „kétlaki” idõsek, akik nagyvárosaik-
ba, csak a deres reggelek után kívánkoznak vissza, s
szorongva zárják le nyaralóikat, ahol eddig védve
érezték magukat, a város rohanó tempójától, és most
a vírustól is.

Végül minden elcsendesül, magunk maradunk, mi
„õslakók. Egy ideig még örülünk, hogy visszakaptuk a
mi kis Szántódunkat. Fellélegzünk látva, hogy már van
szabad parkolóhely a bevásárló központok elõtt, és
nem tapossák le a lábunkat, sorban állás közben. Ki-
engedhetjük végre a háromkerekûvel és a rollerrel a
gyermekeket, és a biciklis turista elõl sem kell ugróis-
koláznunk a járdán.

Elégedetten szemléljük roskadozó „spajz” – polca-
inkat, mert az idén is sikerült üvegkalitkába zárni a
nyár ízeit. A must illatától megrészegült muslicák ez-
rével kergetõznek – versengve a darazsakkal-- a luga-
son feledett szõlõfürt felett.      

Minden úgy folyik tovább a medrében, ahogyan min-
dig. Az idõ nem áll meg! A Nap is lassan Badacsony
lapos homlokára lehel „jóéjt” csókot, pedig nemrég
még Zánka mellé bújt bíbor színû paplan alá. Úgy tû-
nik, mintha az alkonyat ezer féle színe festené be a fák
levelét, hogy ezzel is emlékeztessen, hogy minden irá-
nyítás a „Nagy Varázsló” kezében van. Mi csak szem-
lélhetjük, élvezhetjük, vagy elszenvedhetjük. Használ-
hatjuk, vagy kihasználhatjuk az idõ múlását. Rajtunk
múlik, hogy milyen lélekkel zárjuk életünk egyes sza-
kaszát, s milyen várakozással fogadjuk el az új eljöve-
telét.

Bízzunk benne, hogy erõsebbek vagyunk, mint a ví-
rus és pozitívabbak, mint a hírek sugallta szorongás.
Mert lesz újra nyár ; napsugaras, nyüzsgõs, zajos és
túlcsordulós…

Vizváriné Anikó

NYÁRUTÓ
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ANDOCS

Amint Anikó írja bevezetõjében, hogy „majd
megállunk az igali fürdõbõl hazafele” én is
gyakran megfogalmaztam magamban, de ed-
dig nem sikerült megvalósítani. 

Pedig értékes emlékekkel van tele környékünk,
amik mellett elmegyünk. 

Köszönjük a beszámolót és a képeket!

A szerkesztõ

Kati  barátnõm  biztatására  indultunk  el
Andocsra, mert meghallotta, hogy már csak
egy napig látható a Pálos rendi szerzetesek
életét bemutató utazó kiállítás a templom mel-
letti téren. Már régóta terveztük, hogy egyszer
majd megállunk, mikor az igali fürdõbõl hazafe-
lé elrobogtunk autónkkal a mindig egyre szé-
pülõ, felújított épületegyüttes mellett.

A” csak ma, csak most utoljára” ismerõs szlo-
gen hívó szava tette sürgetõvé az oly sok éve
halasztgatott elhatározásunkat.

Testvérem és Lilike, barátném unokája a kelle-
mes kirándulás reményében velünk tartottak.

A múzeum egy high-tech berendezésû, inte-
raktív, érintõképernyõs számítógépekkel ellá-
tott egyedi festésû autóbusz volt. Lilike kezelte
nekünk öregeknek a gépeket, amelyek árasz-
tották az információkat.

Megtudhattuk, hogy a Pálos Rend az egyetlen
magyar alapítású szerzetesrend, amelyet Bol-

dog Özséb, volt esztergomi kanonok alapított.
Egy látomása nyomán lemondott kanonoki
méltóságáról és szétosztotta vagyonát. Vissza-
vonult a Pilisben nagy számban élõ remeték
közé. 1250-ben a Pilisszentlélek közeli barlang-
ban néhány társával Szent Kereszt tiszteletére
monostort és szentélyt építettek. 1263-ban Pál
veszprémi püspök már hét remeteséget enge-
délyezett és támogatta közösség formáló ereje
miatt. Csatlakoztak hozzájuk a pécsi és egri
egyházmegye területén élõ remeték is. Özséb
1270-ben az általa alapított keresztúri monos-
torban hunyt el.

1300-ban Lõrinc keresztúri perjel felépítette Bu-
da mellett a mai Hárshegy déli oldalában a Szt.
Lõrincrõl elnevezett monostort.

1341 óta az addigi szürke helyett fehér öltözet-
be bújtak, így különböztetve meg magukat a
többi szerzetesrendtõl. A rend elsõ virágzását
Nagy Lajos király (1342-1382) idején élte. XI.
Gergely pápa a király közbenjárására elismerte
a rend tagjait és az összes monostort közvetle-
nül a szentszék alá rendelte.

Nagy Lajos gyõztes velencei csatáinak béke-
szerzõdése külön kikötötte a Pálosok példa-
képének Remete Szent Pál – fej nélküli holttest-
ének – az átadását, melyet 1381-ben titokban
Budára szállítottak, majd fényes körmenettel a
budaszentlõrinci monostorba vitték át. Késõbb
II. Lajos király (1516-1526) a csehektõl meg-
szerezte a szent fejét is, amit a test mellé he-

EMLÉKHELYEK
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lyeztek. Nagy Lajos hazánkat Remete Szent
Pál oltalmába ajánlotta s ettõl kezdve a thébai
sivatag szentje Magyarország társvédõszentje-
ként szerepel Szûz Mária mellett.

Mohács évében már hatvannyolc Pálos mo-
nostor volt Magyarországon, de volt Lengyelor-
szágban, a szláv és német területeken is.

Következõ fénykorát Mátyás király (1458-1490)
korában élte a rend, amikor monostoraik szá-
ma és jelentõsége is nõtt.

Az 1526-os mohácsi csatát követõen a törökök
felégették a monostorok nagy részét és a rend
tagjai szétszéledtek. Tûz martalékává lett Re-
mete Szent Pál teste,  amelyet  elõzõleg  Tren-
csény várába menekítettek. A menekült Pálo-
sok sorából ekkor Martinuzzi „Fráter György”
emelkedett ki. Õ rakta le az Erdélyi Fejedelem-
ség alapjait. A „Fehér Barát” igyekezett lavíroz-
ni a török és a Habsburg befolyás között, míg-
nem 1551-ben a Habsburgok tõrbe csalták és
meggyilkolták.
A törökök mellett a magyar fõurak is a Pálosok
ellen fordultak, elvették maradék birtokaikat is.
A reformáció terjedése is elõsegítette a monos-
torok elnéptelenedését. Buda 1686-os vissza-

foglalása új erõt adott a Rend újraéledéséhez.
1721-ben tizenkét monostor 161 rendtaggal
mûködött. A XVII. századtól részt vállaltak a vi-
lági ifjúság oktatásában.

II. József 1786-ban eltörölte minden rendnek a
mûködését.

I. Ferenc császár több rendet úgy a Bencése-
ket és a Cisztercieket is engedte mûködni, de a
Pálosokat magyar nemzeti szellemisége miatt
tiltotta és vagyonukat sem adta vissza. Hosszú
ideig csak lengyel területen mûködött két pálos
kolostor.

1934-ben térhettek csak haza szülõföldjükre
150 év kényszerszünet után, de a második vi-
lágháború után a kommunizmusban újra ül-
dözni kezdték Õket. Sokakat megkínoztak, be-
börtönöztek. Vezér Ferenc atyát pedig kötél ál-
tal kivégezték. A rendszerváltás után Árva Vin-
ce atya felélesztette és újból mûködésbe hozta
Márianosztrán a Pálosságot és Budapesten a
Sziklatemplomot, aminek korábban két méter
vastag betonnal zárták le a bejáratát.

Több évszázados történetét még most is írják a
Fehér Barátok, akiknek viszontagságos sorsa
egybefonódott a magyarság sorsával. A mai
Pálosok aktív résztvevõi a Magyar kultúrának,
oktatásnak. Szolgálják az Urat és a hazát pél-
dás életükkel, evangelizációval, példaképük
Remete Szent Pál és Boldog Özséb nyomán.

Pálos helyek: Pécs, Budapesti Sziklatemplom,
Márianosztra, Petõfiszállás, Pálosszentkút, Har-
gita-fürdõ. (Forrás: www.palosrend.hu)

Az interaktív „buszozás” után örömmel láttuk,
hogy bár karbantartással, nagytakarítással ké-
szülnek a pár nap múlva esedékes nagy búcsú
napjára, mégis nyitva az ajtó, s be is engedtek
minket a Nagyboldogasszony templomba.

Ilyen gazdagon díszített templommal és ennyi
szentet ábrázoló szoborral csak a legnagyobb
fõtemplomainkban találkoztam eddig. Lenyû-
göztek minket a mûvészi igényességgel kidol-
gozott festmények és szobrok, amelyek a ba-
rokk stílusú mûemléktemplomot és a gótikus
szentélyt díszítik. Nem véletlen tehát, hogy
2010-ben elnyerte az Örökségünk Somogy-
ország Kincse elismerést.
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A ma 1300 körüli lakost számláló Andocs – ami
25 km-re van Szántódtól - , már a tatárjárás ide-
jén is lakott hely volt.

Az 1332-37 évi papi tized jegyzékben Andach
néven szerepel és már plébániája is volt. A fa-
luhoz közeli Toldon tevékenykedõ Pálosok jó-
voltából az 1500-as évek elején épülhetett fel a
gótikus kápolna, de a legenda szerint 1520 tá-
ján az angyalok hozták az égbõl. A török idõ-
ben 1640 és 86 között a Veszprémi püspökség
P. Horváth János vezetésével Jezsuita missziót
küldött Andocsra, hogy õk lássák el a szolgála-
tot és mentsék meg a pusztulástól a kápolnát
és a szentélyt. 1643-ban ezt írja Bécsbe a Je-
zsuita kormányfõnöknek:

„Andocson ugyan van plébánia, de régóta üre-
sen dezolált állapotban, ahol a Mindenszentek
temploma is ugyanígy elárvult, ahol a csodaté-
võ Szûzanya szobra viszont épségben, most is
megvan….”

A Jezsuiták idején ebben a nehéz történelmi
helyzetben vált a kegyhely Nyugat-Magyaror-
szág legjelentõsebb búcsújáró helyévé.

1686-ban a Jezsuitákat visszarendelték szolgá-
lati helyükre a felszabadult Pécsre. Innentõl a
kegyhely gazdátlanul maradt.

1716-ban ferences atyák telepedtek le. Elha-
nyagolt állapotban találták a gótikus kápolnát,
ahol a Boldogságos Szûz mellett Szent Katalin
és Szent Dorottya szobra állt az oltáron. Feren-
ces atyáknak köszönhetõen megóvták a szen-
télyt és továbbra is búcsújáró hely maradt
Andocs. Az új kolostor alapkövét 1725-ben tet-
ték le, az új templomét pedig 1739-ben. 1746-
ban Padányi Bíró Márton veszprémi megyés
püspök szentelte fel a templomot, amelybe be-
épült a régi gótikus szentély.

Zichy Ádám helyi birtokos adományozta az új
barokk oltárt, ami még 4 szent faragott szobrá-
val gazdagodott. Így készült a karján a kis Jé-
zust tartó Boldogságos Szûz mellé még Szent
István, Szent László királyaink, Szent Antal és
Szent Ferenc.

A kegyszobrot 1747 óta öltöztetik. Az elsõ pa-
lástot Széchenyi Katalin grófnõ ajándékozta.
Mára már a négyszázat is meghaladta a díszes

öltözetek száma. Mind fogadalmi, vagy hála-
ajándék. Sok népmûvészeti remek van köztük
az ország minden tájáról, így kalocsai, buzsáki,
karádi stb. hímzés is megtalálható. Megõrizték
a kísérõ leveleket is, amelyekbõl kiderül, hogy
akad köztük emigráns magyaroktól is az USA-
ból, Nagy-Britanniából, Venezuelából és Argen-
tínából. Találtunk egy kínai ruhácskát is, amit
egy buddhista szentély templomi ruhájából
szabtak át. Ráakadtunk egy Angliában élõ
szántódi magyar által hímzett, könyörgõ aján-
dékára is. Van aki hálaszavakat hímzett a ru-
hákra, vagy gyermekáldásért, hozzátartozói
egészségéért imádkozva alkotta gyönyörû
munkáit.

Óh! Mennyi hit és bizonyosság rejtõzik minden
öltésben! Micsoda ékes tanúi ezek a kis ruhák
a hívõ ember állhatatosságának és Istenbe ve-
tett bizalmának!

Némelyik kis holmin látszik, hogy több száz
éves is lehet. Ezért aztán gondosan állították ki
õket a plébánián lévõ kiállító teremben. Innen
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Nagyon jó látni, hogy végre most egy olyan korban élhetünk amikor vallási emlékhelyeink
egymás után újulhatnak meg, s telnek meg régi-új tartalommal. Milyen jó, hogy ma már a
régi tiltott szerzetesrendek újra szabadon végezhetik Istentõl rendelt munkájukat és õrizhe-
tik elõdeik hagyatékát. Felhalmozott õsi tudásukkal pedig utat mutathatnak a mai kor embe-
rének is.

Milyen érdekes, hogy amikor a múlt rendszerben tiltott volt a templomba járás és besúgók
jelentették a renitens párttagok gyerekeinek a keresztelõjét, mégis tele voltak a templomok
vasárnaponként hívekkel. Most, mikor bárki, bármilyen felekezethez is tartozzon, szabadon
járhatna templomba, üresek a padsorok.

Sokan vallják, hogy a „maguk módján” templom nélkül is hívõk, pedig a közösségnek itt is
óriási jelentõsége van.

Vizváriné Anikó

választják ki két hetente a liturgia színeinek
megfelelõ ruhát. Helybéli idõs templomba járó
asszonyok öltöztetik Máriát és a kisdedet.

A templom minden nap nyitva van 7 órától sö-
tétedésig. A Mária-ruhák múzeumát bármikor
kinyitják az érdeklõdõk számára.

A templom védõszentjének a tiszteletére az Is-
tenanya fõbúcsúját augusztus 15-én, Nagy-
boldogasszony ünnepén tartják.

A plébánia folyosóján még számos különleges
régi fotó és emléktárgy található a Ferences
rendi atyák életébõl.

Pár perc sétányi távolságra található a Kálvária-
hegy. Innen gyönyörû kilátás nyílik a templom-
ra és a települést körülölelõ tájra. A stációk
dombormûveit is mostanában újíthatták fel. Na-
gyon igényesen és részletgazdagon vannak ki-
dolgozva az egyes jelenetek.

Mindenkinek ajánlom ezt a kirándulást, aki az
épített örökség, az egyházi emlékek és a táj
szépsége iránt is fogékony. Érdemes egy jó für-
dõzés után megállni és körülnézni ezen a kü-
lönleges helyen. 
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Balatoni bõség legendája 

Sok idõvel ezelõtt Krisztus urunk
és Szent Péter gyalog bejárták a
földet, hogy megtapasztalják, ho-
gyan élnek az emberek. Jót is,
rosszat is láttak eleget.
Vándorlásuk közben eljutottak a
mi vidékünkre, s megpillantották
a Balatont. Éppen nyugovóra ké-
szülõdött a nap, de utolsó suga-
raival még megvilágította a szelíd
dombok, lankák csipkéit, s né-
hány pillanatig arany hidat vert a
víztükörre. Krisztus urunk gyö-
nyörködve állt a kék tó partján, s Szent Péterhez fordulva így szólt: Látod Péter ezt a gyönyörû vidéket? 

Napsütötte domboldalakon szõlõ virul, a mezõn kalász érik, a tóban halak sokasága úszkál - itt biztosan
boldogok az emberek. Szent Péter igen fáradt és éhes is volt, nem nézte a tájat, inkább figyelte, mennyit
kell még gyalogolniuk, hogy egy falut érhessenek, és végre jóllakhassanak. De az Úr nem sietett. Leült a
tó partjára, fáradt lábát a vízbe áztatta, s a kedvtelen Pétert is maga mellé ültette.
Amint így üldögélt, arra jött egy öreg halász. Vállán tarisznya meg egy kulacs lógott. Melléjük érve illen-
dõen köszönt: Adjon Isten jó estét!
Adjon Isten neked is! - válaszoltak a vándorok. Messze van e a falu? - kérdezte sietve Szent Péter.
Az bizony messze - felelte a halász -, de itt a kis kunyhóm, szívesen látlak benneteket éjszakára és meg-
osztom veletek szerény vacsorámat, ha meg nem vetitek. Az Úr szeretettel nézte az öreg napsütötte ar-
cát és szelíden kérte: ADJ INNOM!

A halász restelkedve szabadkozott, hogy csak víz van a kulacsában, mert õ szegény ember és nem telik
borra, de Krisztus urunk jóízût ivott a friss vízbõl. Nyárson sült halat, hozzá barna kenyeret falatoztak, az-
tán nyugovóra tértek.
Reggel a halász különös fényre ébredt: az egyik vándor feje alatt a párna helyett fényes nap tündökölt,
takaróként használt kopott köpenyén a hold és a csillagok ragyogtak. Azt hitte álmodik.
Reggel a vendégek útra keltek. Megköszönték a szállást, a Krisztus urunk megáldotta az öreg halászt jó-
ságáért, hogy kulacsában a víz ezentúl borrá változzék, tarisznyájából sohase fogyjon ki a kenyér, s a Ba-
latonból a sok hal. 
Az áldás megfogant. A Balatonból azóta sem fogyott ki a hal, széles e vidéken azóta is vendégszeretõ
emberek élnek, akik szíves szóval, zamatos borral kínálják a hozzájuk betérõ szomjas utasokat, mert min-
den vándorban az Urat vélik fölismerni.

forrás: internet

BALATONI REGÉK, MONDÁK, LEGENDÁK 2.

Balatoni halászok az 1950-es évekbõl
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SZÁNTÓDI VÁLLALKOZÓK BEMUTATKOZÁSA

Jelenlegi számunktól új rovatot indítunk, ahol helyi vállalkozásokat szeretnénk bemutatni.

Tasi-Császár Viktória lassan egy éve nyitotta meg szépségszalonját.
Szerettem volna, ha beszél munkájáról, vállalkozásáról:

Szeretettel köszöntöm, kedves Szántódi Hírlevél olvasó!
Tasi-Császár Viktória vagyok,38 éves, kozmetikus,
a Viki Szépségmûhelye és a Beauty & Relax élménykezelések megálmodója és megvalósítója!
A harmónia megteremtése az egyik legfontosabb és legszebb képességem!
Ebben a selymes állapotban az idegrendszer megnyugszik a megfeszült izmok ellazulnak, új energiával
töltõdik fel a test és az elme.
7 éves koromig Kerekiben, majd Szóládon éltem szüleimmel, majd Szántódra költöztem Tasi Pálhoz, aki-
vel már 10 éve boldog házasságban élünk és neveljük 9 éves fiúnkat.
Régi álmom vált valóra ezzel a kozmetikával és a rengeteg pozitív visszajelzés még jobban megerõsít ab-
ban, hogy igenis erre a fajta feltöltõdésre, pihenésre és megszépülésre szükség van és mitöbb nagyon is
szeretik a hölgyek, de még az Urak is!
Boldog vagyok, hogy ilyen csodaszép, csendes és nyugodt helyen tudtam létrehozni férjemmel a Szép-
ségmûhelyemet!
Szeretek itt élni Szántódon, és nagyon szépen köszönöm a lehetõséget, hogy bemutatkozhattam!

Magam is többször jártam Vikinél, mindig szeretettel fogadott, vidáman elbeszélgettünk. Ajánlom minden-
kinek a munkáját, mert itt csak jó történhet – a bõr és a lélek elcsendesül.
Szeretnék elõször is gratulálni ehhez a nagyon szép szalonhoz, és az évfordulóhoz! További sok sikert és
sok vendéget kívánok Neked! Balogh Józsefné

Ez alkalomból Viki hozott Szülinapi ajándékokat is: MOST Minden Szépítõ és Relaxáló élménycsomag -
20% kedvezménnyel +Meglepetés Ajándékkal az Öné, kedves Szántódi Hírlevél olvasó!
A különleges születésnapi ajánlat október 1-31-ig érvényes!

Tasi -Császár  V iktór ia    Kozmet ikus,  üzletvezetõ -  V ik i  Szépségmûhelye 
Szántód, Ady Endre u. 9.

Bejelentkezés szükséges! 06-20-85-25-591 Nyitva tartás, bejelentkezés alapján: Kedd, szerda, csü-
törtök, péntek:8-17 óráig  https://www.vikiszepsegmuhelye.hu/

Viki Szépségmûhelye 

*

***

***

*



Hétfõ: 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
19.00 - 20.00  Társastánc - Szántó Dominika okt.

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

Csütörtök: 15.00 - 18.00 Könyvtár, internet hozzáféréssel
17.00 - 19.00 Istentisztelet: Kr. Sz. Egyház
16.45 - 17.45      Pilates - Galambos László okt.
18.00 -19.00 Linedance Zalavári Mária okt.

Péntek: 9.00   - órától ZENEBÖLCSI - 40 perces 
játékos és zenés foglalkozások
pár hónapos kortól 3 éves korig.
- földszint kisterem -
A foglalkozás díja: 1000 Ft/alk.
Tartja: Koncsag Adrienn zenetanár, óvónõ,
zeneterapeuta Tel: 30/501-8623

PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM KÖZÖSSÉGI HÁZSZÁNTÓDPUSZTA

FONTOSABB TELEFON SZÁMOK

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

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

BAHART inform. Komp 348-744
Biztosítás Brunner Jánosné 06/30 553-5684
Fogászat Balatonföldvár 340-670
Földvár TV 340-319
Gyógyszertár Balatonföldvár 540-904
Gyógyszertár Köröshegy 540-020
Gyógyszertár Szántód 568-490
Kistérségi Iroda Balatonföldvár 540-269
Kórház-Rendelõintézet Siófok 501-700
KÖGÁZ  hibabejelentõ 06/80/301-301
MÁV infó 06/1 349 4949
VOLÁN infó                                       06/84 310-220
Orvosi rendelõ B.földvár 540-246
Orvosi ügyelet B.földvár 340-113
Orvosi rendelõ Kõröshegy 340-008
Postahivatal Szántód 310-781
Siókom Kft. (Hulladékszállítás) 84/503 - 200
VIDaNET  kábeltelevízió Zrt. 1203
Vízmû hibabejelentõ 06/80/240-240
Falugazdász Tálos Eszter                 06/70/489-3910

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

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

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.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

A bolhapiac hétvégeken szombat-vasárnap mûködik!


