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Szántód Község Önkormányzatának 
tájékoztatása

A katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörben, a veszélyhelyzet kihirdetésérõl
szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel a képviselõ-testület helyett a Polgármester

jogosult dönteni az önkormányzatot érintõ kérdésekben a veszélyhelyzet fennállása alatt.

A veszélyhelyzet kihirdetését követõen a Polgármester által hozott döntések 
2021. június 1. - 2021. június 15. között:

Szántód Község Polgármestere az Önkormányzat 2020. évi belsõ ellenõrzésérõl szóló jelentést
elfogadta, átruházott hatáskörben 5 esetben nyújtott települési támogatást a szociális ellátásokról

szóló önkormányzati rendelet alapján.

Rendeletek:
SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETE

7/2021. (VI.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETE

8/2021. (VI.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

2021. június 16.-ától, a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény hatálybalépését követõen a települési önkormányzatok képviselõ-

testületei újra ülésezhettek.

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2021. június 24.-i ülésén hozott döntései:

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete döntött a Szántódi használtcikk és helyi
termelõi piac létesítésérõl. 

Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a polgármester 2020. évi szabadságának igény-
bevételérõl szóló tájékoztatót elfogadta, a 2021. évi szabadságának ütemezését jóváhagyta. A 2021.
évi költségvetésében a polgármester cafetéria keretét évi bruttó 200.000.- Ft-ban állapította meg.
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete megállapította, hogy a polgármester és a

képviselõk vagyonnyilatkozat-tételei kötelezettségüknek határidõben eleget tettek.

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2021. július 7.-i ülésén hozott döntései:

Szántód Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete módosította a 2021. évi költségvetésérõl szóló
1/2021.(II.26.) önkormányzati rendeletét.

Szántód Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete döntést hozott, hogy a szántódi 143 hrsz.-ú, 250/1686-d ará-
nyú ingatlant értékesíti az elõvásárlási jogosult tulajdonostársaknak.

Szántód Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a szántódi 95. hrsz.-ú,  101. hrsz.-ú, és a 151. hrsz.-ú
beépítetlen terület megnevezésû ingatlanokat  értékesítésre jelölte ki. Az értékesítési eljárás lefolytatásához

értékbecslés megrendelése mellett döntött.
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AZ ÚJSÁGBAN MEGJELENT FOTÓK KÉSZÍTÕI: BALOGH JÓZSEFNÉ, BOR FERENC, KOVÁCS ZSOLT, MORVAY ZSOLT,
MORVAYNÉ TÖRÖK CSILLA, NÉMETH ZOLTÁN, SEBESTYÉN FERENC VIZVÁRINÉ BIRÓ ANIKÓ

Szántód község Önkormányzat képviselõ-testülete a szántódi használtcikk és termelõi piac ügyében
hozott határozatát módosította. A képviselõ-testület a szántódi használtcikk piac árusítóhelyeinek
bõvítését, valamint ugyanezen ingatlanra helyi termelõi piac létrehozását fogadta el és hatalmazta

fel a polgármestert az engedélyezési eljárások benyújtására. 
Szántód Község Önkormányzat képviselõ-testülete a tehergépkocsi beszerzésére érkezett árajánlat-

ok közül a legkedvezõbb ajánlatot benyújtó Kaposvár-Car Kft. ajánlatát fogadta el.
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete döntést hozott arról, hogy a fogorvosi

ügyeleti alapellátás biztosítása érdekében a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás tagön-
kormányzataival együttmûködik a kötelezõ feladatellátás megszervezése érdekében.

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete óvoda- és iskolakezdési települési támoga-
tások nyújtása mellett döntött a helyi szociális ellátásokról szóló 7/2021.(VI.11.) önkormányzati

rendelet alapján.  

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2021. augusztus 13.-i ülésén hozott döntései:

Kárpáti József volt szántódi lakost, Szántód község díszpolgárát a képviselõ-testület saját halottjá-
nak

nyilvánította, a temetés költségeit átvállalta.
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2021.évi szociális tûzifa támogatás

igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról döntött.
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Közösségi Ház székbeszerzésére érkezett
árajánlatok közül a legkedvezõbb árajánlatot adó Sella & Decor Kft. árajánlatát fogadta el. Felha-

talmazta a polgármestert a karfás székek megrendelésére.
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési

Szabályzatáról szóló 8/2019.(XI.27.) önkormányzati rendeletét melléklettel egészítette ki. 
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az önkormányzat településüzemeltetési

feladatokat ellátó dolgozói részére jutalmat állapított meg.
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete három települési támogatási kérelmet bí-

rált el a helyi szociális ellátásokról szóló 7/2021.(VI.11.) önkormányzati rendelet alapján. 

Rendeletek:
SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETE 9/2021.(VII.15.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL SZÓLÓ

1/2021.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

10/2021.(VIII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ

8/2019.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Magyar Szilvia
fõtanácsos

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
8623 Balatonföldvár, Petõfi Sándor utca 1.

Tel: 84-540-330/51
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Egykori munkatársunkra a búcsúztatóján elhangzott beszéddel emlékezünk. Kárpáti Józsefet néhai testvér-
ének unokája, Kúl Bernadett búcsúztatta. Most az Õ írását, visszaemlékezését közöljük. (részlet)

Barackillat, nevetés, derû, megint munkában, csillogó szemek. Ha megkérdezik melyek az utolsó em-
lékeim Róla, ezek jutnak eszembe. Az utolsó képek a nyárhoz kötõdnek. Látogatóba jöttem Szántódra. Keres-
tem õket és õ feleségével, Irénnel - akit mi a családban mindig csak Baba néninek hívtunk magunk között -
egyszer csak elõbukkant. Épp baracklekvárt készítettek. Jóska bácsi karja ezt elfeledve azonban üdvözlésre
nyílt. Nevettünk is, hogy ez azért így mégsem fog menni, majd szabadkozott, hogy így fogad, mert épp munká-
ban vannak. Megint. Mert tennivaló mindig akadt. Akkor is. A szeme azonban csillogott, mert az, ha valamit
csinálni kellett, akár kisebb, akár nagyobb dologról volt szó, nem fáradságot jelentett neki, csak megoldandó
feladatot. Lelkesítette. Mintha mindig várta volna, hogy legyen valami, hogy lehessen menni, tenni-venni, ha-
ladni. Mert megállni nem lehet. Belsõ erõ hajtotta. A lelkesedése pedig másokra is átragadt. Akárhányszor ta-
lálkoztunk, mindig feltûnt, mennyire csillog a szeme. Szinte mosolygott. Érdeklõdve hallgatott, magyarázott,
mesélt. Állandóan mozgásban volt. 
Örökmozgó volt. Perpetuum mobile. Igen, ez volt Õ – mondták a rokonok az elmúlt napokban, amikor Róla
beszélgettünk.  Ö volt az az ember, akinek ha nem volt feladata, gyorsan talált magának, hiszen unatkozni
nem ér. 

Szabó Magda írta egykoron: „Egyszerre kell tervezgetni és dolgozni, mert ha valamelyik kimarad a kettõ kö-
zül, nem teljes az élet.” Valahogy így volt ezzel Õ is.
Talán a családból hozott minta mondatta ezt vele, hiszen egy hétgyermekes családban, melyben Õ volt a ne-
gyedik gyermek, ott bizony rendnek, rendszernek kellett lennie ahhoz, hogy mûködjenek a dolgok. 

„Van egy hely a Földön, ahol megszületünk, felfedezzük és egyszer felelõsek leszünk ezért a helyért.” – tartja a
mondás. 
1942. február 23-án, amikor a család negyedik gyermekeként egy kisfiú meglátta a napvilágot, még nem sej-
tette, hogy Kõröshegy, Szántód az életét jelenti majd. 
Kárpáti József az általános iskolát Kõröshegyen végezte, 1958-ban Budapestre került ipari iskolába, majd el-
végezte a technikumot is. 1969-ig a Traktorgyár dolgozója volt, közben Marcaliban katonai szolgálatát telje-
sítette. 1969-ben a siófoki Kõolaj Vállalatnál helyezkedett el. 1970-1998-ig a Vízgazdálkodási Társulat gép-
üzemvezetõje volt Kerekiben, majd Szántódon. 1998-tól a szántódi önkormányzat Gamesz vezetõje volt. 

EMLÉKEZZÜNK
KÁRPÁTI JÓZSEFRE

1942-2021

Augusztusban Szántód kiemelkedõ alakjától,
meghatározó személyétõl kellett búcsút ven-

nünk. Kárpáti József, településünk egykori al-
polgármestere, képviselõje, Gamesz vezetõje,

községünk díszpolgára,

augusztus 10-én, 79 éves korában
örökre lehunyta szemét.

Nagyrabecsült kollégánkat, Szántód Község
Önkormányzata saját halottjának tekinti.

A család gyászában osztozunk, õszinte részvé-
tünk és együttérzésünket fejezzük ki!

Vizvári Attila polgármester
és a képviselõ-testület
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BÚCSÚZUNK

Fájdalommal megtelt szívvel búcsúzok Jóskától, akivel közel ötven éve voltunk barátok és
jó szomszédok, majd a Polgárõrség megalakulása óta sokáig együtt vigyáztunk a falu nyu-
galmára. Nálad jobban kevesen ismerték a Balaton partot, a területet, az itt élõket. Mindig
készen álltál a szolgálatra, legyen az járõrözés, megemlékezés, pl. Kristóf nap, vagy segít-
ségnyújtás a nyaralóknak, helyi lakosoknak.
Legyen számodra könnyû a föld, nyugodjál békében!

Kovács Sándor
a Szántódi Polgárõrség

volt vezetõje

Sokat dolgozott Szántódért képviselõként és alpolgármesterként is. A településen mindenki ismerte a ked-
ves, mosolygós, fehér hajú Jóska bácsit. Állandóan ötletelt, terveit gondosan feljegyezte és megosztotta a köz-
ség vezetõjével. 
„Azt mondják: A terv csupán jó szándék marad, ha nem válik azonnal kemény munkává.”
Az Õ esetében a lejegyzett sorok testet öltöttek. Kárpáti Józsefet munkatársai úgy jellemezték: „Õ az az em-
ber, aki megfogja a munka végét, akire lehet számítani”. A munka gyümölcse pedig beérett. A kitûzött feladatok
megvalósultak.

„Mi lehet jobb annál, mint szeretni, amit csinálunk és tudni, hogy annak értéke is van?” - teszik fel sokan
a kérdést. 

Talán az, ha a munkánkat elismerik. A tenni akaró embert nem a díjak motiválják, számunkra, az utókorra
nézve azonban képet adnak egy élet munkásságáról, egy élet mûvérõl. 

Szántód Község Önkormányzat képviselõ-testülete Kárpáti Józsefet 2015-ben a település díszpolgá-
rává választotta, ezzel köszönve meg évtizedek állhatatos munkáját. Díjazták Õt többek között Szántód önál-
lóvá válásában végzett munkájáért, a község fejlesztésében végzett kiemelkedõ szerepéért, maradandó köz-
életi munkásságáért, kiemelkedõ helyi, közéleti, alpolgármesteri, képviselõi és GAMESZ vezetõi tevékenysé-
géért, Szántód gazdaságának, kultúrájának fejlõdéséért, valamint az itt lakók életkörülményeinek javítását
szolgáló tevékenységéért. 
Keretbe foglalták ezáltal egy élet munkáját. Szántód és a munka volt az élete. Egy dolog volt, lehetett csak
ennél fontosabb: a család. …. 

Mi, - a hírlevél szerkesztõi- búcsúzunk a lelkes lokálpatriótától, aki segített a régi Szántód
megismerésében, az elszármazottakkal való kapcsolatfelvételben. Példát mutattál abban,
hogy figyeljünk egymásra, tegyünk is azért, hogy az ünnepeink szebbek legyenek. 
Alpolgármesterként, képviselõként is támogattad a hírlevél megjelenését, köszönet érte! 
Hiányozni fogsz Jóska, nyugodjál békében!

A Szántódi Hírlevél szerkesztõi
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ARANYDIPLOMA

A hagyományairól híres Soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen, aranydiplomás mérnököket köszöntöttek
az ünnepélyes tanévnyitó keretében.
Ezen az ünnepségen - Morvay Zsolt is aranydiplomát vett át - aki a község megalakulása óta, nyugdíjazásáig
a község elsõ falugondnokaként dolgozott. 

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!
Vizvári Attila

polgármester és a képviselõ-testület tagjai

A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI 

Kopár István vetítéssel egybekötött élménybeszámoló
estje

Önkormányzatunk meghívására június 25-én ellátoga-
tott hozzánk ifj. Kopár István. Vetítéssel egybekötött
élménybeszámolót tartott a Golden Globe Race,
szóló földkerülõ vitorlásversenyrõl, amelyen 2018-
2019-ben vett részt. 

Ifj. Kopár István már 1990-91-ben
beírta magát a magyar vitorlázás
történelmébe. Elsõ magyarként-
kerülte meg a Földet, egyedül,
egyetlen kikötéssel a Salammbo
nevû Balaton 31-es típusú hajójá-
val.

1992-ben jelent meg elsõ könyve, a
„Kihívás” 10 000 példányban. 

Másodszor, egyedül hajózva,
elõször partraszállás nélkül, 66 esz-
tendõs korában 263 nap, 1 óra és 30
perc alatt teljesítette a Golden

Globe Race földkerülõ szóló vitorlásversenyt. A
Golden Globe Race a sporttörténet leghosszabb
versenye, a szuper Marathón a modern technika
kizárásának köszönhetõen a legnehezebb Földkerülõ
vitorlás verseny. A 18 elrajtolt hajó közül a negyedik
helyen ért célba. 

Az egy órás elõadáson részletesen beszélt a hajóútja

Kopár István
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viszontagságairól, arról, hogyan lehet keresztül menni
a természet adta megpróbáltatásokon egyedül az
Óceán közepén.

Napjainkig bezárólag Földünkön csupán 10 vitorlázó
kerülte meg a Földet egyedül, kikötés nélkül, ha-
gyományos csillagászati navigációval.

1997-ben Magyar Köztársasági Érdemrend
Középkeresztje kitüntetésben részesült. 1998-ban
Balatonalmádi város díszpolgárának választották.

Érdekfeszítõ elõadását szép számú résztvevõ kísérte
figyelemmel. A közönség kérdéseire készséggel vála-
szolt. Megtudhattuk, hogy a megszállottak klubjának
tagja, amely egy országos közösség. Többek között
Bessenyei Péter mûrepülõ világbajnokkal, Kassai
Lajos lovasíjásszal és még más bátor magyar hon-
fitársával próbálnak a mai fiataloknak példát mutatni
kitartásból. Arról is beszélt, hogy szívügye a balatoni
vitorlázás és a Sió csatorna ügye. 

Szezonnyitó

Másnap, június 26-án tartottuk im-
máron hagyományos szezonnyitón-
kat a Rigó utcai strandunkon. Az
idén is kegyes volt hozzánk az idõ-
járás, szikrázó napsütésben indítot-
tuk az idei szezont. 

Idén is segítségemre volt Vizvári
Hilda, akivel közösen készítettük
elõ ezt a játékos délutánt. Mint
mindig nagyon sok jó ötlettel gaz-
dagította az elõkészületeket illetve
részt vállalt a lebonyolításában.

Várt ránk a „Nagy csobbanás!”… Idei mottónk a Ba-
laton vízi -és élõvilágára utalva született. 

A gyerekeknek elõször is bemutattuk a tavat és élõvi-
lágát. A tó neve arra utal, hogy a tó sekély. A lápos,
mocsaras területeknek, nádasoknak, nyílt vizeknek
rendkívül gazdag az élõvilága. Csak madárfajból közel
háromszázfélét tartanak számon! 1997-ben jött létre a
Balatonfelvidéki Nemzeti park, amely magában fog-
lalja a térség természeti értékeit. Szabó Gábor a déli
part természetvédelmi õre. Meghívtuk, mert Õ ismeri
legjobban ezt a területet. Rendkívül érdekfeszítõen
mutatta be természeti környezetünket, bevonva a leg-
kisebbeket. Interaktív ismertetõjébõl nagyon sok
hasznos dolgot megismerhettek a gyerekek. 

Az ismertetõ elõadás után ellátogatott hozzánk a
Richter Flórian Cirkusz, kicsik és a nagyobbak örö-
mére.

Nagy lelkesedéssel fogadtuk Richter Flóriánt és
PomPom bohócot. PomPom egy hölgyet választott a
közönség sorából, hogy székekbõl rögtönzött autóve-
zetését megossza vele. Pantomim elemekkel átszõtt
mûsorának nagy sikere volt!

Ezután következtek a sorversenyek a kacsák és a bé-
kák között. Most is két csapatra osztottuk a játékra je-
lentkezõ gyerekeket. 

Jómagam a békák csapatát irányítottam, Hilda a kis-
kacsákat vállalta be. A váltóversenyek diadalából a
kacsák kerültek ki gyõztesen. Nem maradhattak el a

kvízkérdések sem, amely Hilda vezetésével zajlott.
Rengeteg ajándékot sorsoltunk ki a válaszadók kö-
zött. 

Megkértük a jelenlévõket, ha tetszett a délután és
még további díjakat szeretnének nyerni, akkor írjanak
egy fogalmazást a szezonnyitónkról, juttassák el a kö-
zösségi házunkba, és a legjobbat díjazzuk Szent Kris-
tóf napján. Az elsõ helyezett fogalmazást élménybe-
számolónk után olvashatják.

A végén egy nagy zsák cukor szétszórásával nyitottuk
meg az idei strandszezont. Hatalmas izgalom követte
a cukorkák bontogatását, mert elrejtettünk benne egy
családi belépõt a Richter Flórián Cirkusz elõadására.
Egy szántódi nyaralóval rendelkezõ család nyerte a
cirkuszi belépõt. 
Szezonnyitónkat a szántódi „7-es út” Linedance Klub
elõadása, illetve az éjszakába nyúló táncos est zárta.
A díjnyertes fogalmazás: 

„Kedves Zsuzsa és Hilda!

Nagy izgalommal néztük az internetet, vajon idén is
lesz-e nyárindító strandbuli a Rigó utcán? Szerencsé-
re igen, nagyon vártuk már.

Örömünkre június 26-án délután mi is ott voltunk a
strandon lelkesedéssel. Elõször a természetvédelmi õr
tartott érdekes bemutatót, amibe én is be tudtam vá-
laszokkal kapcsolódni.

Utána a békák (zöld pólóban) és a kacsák(sárga póló-
ban) sorversenye következett. Idén is nagyon jó és
mulatságos feladatokat találtak ki, végül a kacsák
gyõztek. Röviddel ezután jött a Richter cirkusz, Pom-
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pom bohóc kis biciklijével. Az au-
tós jelenetén nagyokat nevettünk.

Vártam a totót is, illetve a
kvízkérdéseket, ahol sok-sok apró
ajándékot sikerült nyernem, köszö-
nöm nektek.

A gyerekprogram zárásaként cu-
koresõ is volt, mint gyereknapon,
lelkesen kerestük a „nyert” felira-
tot, de nem mi találtuk meg. Anyu-
kám örömére táncbemutatót is tar-
tottatok, csak így tovább, hajrá!

Mi veletek csobbanunk jövõre is! Aki még nem volt, ki
ne hagyja!”

Kovács Boglárka Emese 2.c osztályos tanuló,
Szentendre.

Még két pályázó volt, akik szintén kaptak elismerést a

beküldött munkájukért. Dénes Luca, Dunakeszi és

Mátray Zoltán, Kõszeg. Mindhármuknak köszönjük a

nevezést!

Szent Kristóf Nap

Szent Kristóf  ünnepét az idén a
megszokottól eltérõen, egy napra,
július 24-re szombatra idõzítettük.
Úgy gondoltuk nagyobb látogatott-
ságra számíthatunk egy szombaton,
mint az eddig bevált pénteki na-
pon. 

Szombaton 16.00-tól kezdõdtek a
programok. A gyerekeket légvárral
és akkumulátoros kisautókkal vár-
tuk, hogy önfeledten töltsék ezt a délutánt. Nagy sike-
re volt mindkettõnek. A Vadgesztenyés Borozó és
Grillkert elõtti területet lezártuk és az autókkal ka-
nyaroghattak a kis pilóták este nyolc óráig.

Ilyenkor hagyományosan aszfaltrajzversenyt tartunk
közlekedéssel kapcsolatos témamegjelöléssel. Idei té-
ma „Az én védõangyalom” volt. Fél ötkor az elõre fel-
osztott aszfalton kezdetét vette a rajzverseny. Fél óra
idõ állt rendelkezésre a rajzok elkészítéséhez. Tizen-
nyolc krétarajz készült. Valószínû, hogy a nagy meleg
miatt az idén elmaradt az érdeklõdés a tavalyi évek-
hez képest.

A jelenlévõk nagyon ötletes, szép alkotásokat készí-
tettek. A zsûrinek most sem volt könnyû dolga. Zsûri
tagok; Koncsag Adrienn, Németh Henriett és Szabó
Miklós. Köszönjük mindenkinek a részvételt! 

Helyezettek:

I. korcsoport:

1. hely: Viczkó Júlia

2. hely: Konéta Júlia

3. hely: Fóris Hanga

II.korcsoport:

1. hely: Sári Viktória

2. hely: Fóris Csenge

3. hely: Kõszegi Emma

18.00 órakor átmentünk a közlekedési csomópontban
lévõ Szt. Kristóf szoborhoz, hogy megkoszorúzzuk,
ahogy ez községünkben évek óta tesszük. Szent Kris-
tóf alakja figyelmeztetõnk minden utazásunk megkez-
désekor. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy
községünket védelmezi.            
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Államalapításunk ünnepe

Augusztus 20-a napja délutánján Milán és jómagam
hozzáláttunk a kenyértészta dagasztásához, formázá-
sához, majd sütéséhez. Elég nehéz eltalálni (mivel
nem minden nap sütünk kemencében kenyeret), hogy
mikor optimális a hõfok a kenyerek bevetéséhez. Sze-
rencsénkre - no meg azért egy kis tapasztalatot is sze-
reztünk az utóbbi három évben – egész jól sikerül a ci-
pók sütése. Miközben sültek az ünnepi kenyerek, a
gyerekek gyönyörû kalácsokat készítettek Muczáné
Rózsa Hajnalka segítségével. Nagy sikere volt a piros
és zöld színû kelt tésztának! Csodás kis kalácsok ké-
szültek. 
Hajnalka pedig erre az alkalomra egy piros-fehér-zöld
színû fonott kalácsot is készített! Hálás köszönet,
hogy ezzel is színesítette a kínálatunkat.
Ezután kezdetét vette ünnepségünk. Polgármesterünk
köszöntõje  után  Balogh  Csaba elõadásában, Szuha-
nics Albert : Államiságunk ünnepe c. versét hallhat-
tuk.
Majd Bognár Gyula  hangján szólalt meg; Zerkovitz:
Az estharang , Szép vagy, gyönyörû vagy, Magyaror-
szág; Robert Stolz - Mihály András; Sárbogárd, Dom-
bóvár címû dallamok. 
Ünnepünk Czibula Nóri szavalatával folytatódott.
Juhászné Bérces Anikó: Augusztus 20. címû versét
mondta el. Az ünnep tiszteletére
magyar népviseletben.
Augusztus 20. a magyarság „leg-
õsibb nemzeti ünnepe”. E napon
államalapításunkat, Szent István
királyunkat, nemzet-megmaradá-
sunkat és az életet jelentõ „Új ke-
nyeret” is ünnepeljük. Az új kenye-
ret, mely az élet táplálója, melyben
benne foglaltatik az isteni gondvi-
selés, a teremtõ erõ, a dolgos kezek
munkája, az összefogás, az együtt-
mûködés ereje, az élet körforgása. 
Az anyaföld által táplált gaboná-
ban megtalálható az az esszencia,
amely a kisült kenyérbe a föld sava-
it adja vissza nekünk. Ad egy ízt, az
egyensúly ízét, amely a gabona mé-
lyén bújik meg. Annak a gaboná-

nak a mélyén, amelyet õseink az életnek hívtak. Min-
den magban benne rejtõzik az élet csodájának lehetõ-
sége. Csak hinni kell benne!
Ennek szellemében Kulcsár-Elek Csilla tolmácsolásá-
ban hallhattuk Reményik Sándor : Mindennapi ke-
nyerünk címû gyönyörû versét.
Újra Bognár Gyula elõadásában csendült fel; Kacsoh
Pongrácz: Rákóczi megtérése,
Bognár Gy.- Szabó Bogár Erzsébet: Mit susog a búza-
tenger és Ákom Lajos: Adj, uram, Isten  címû szerze-
ménye.
Ezután Imre István Zoltán református lelkész áldást
mondott az ünnepen.
„Isten áldja meg a Magyart,
Tartson élte míg e Föld tart. „
Megemlékezésünk végén polgármesterünk ünnepé-
lyesen megszegte községünk kenyerét. Az ünnepi ke-
nyérbõl a jelenlévõket kínálgatta: Czibula Nóri,
Mucza Rozina és Mucza Milán. Köszönjük a bájos
közremûködést!
Szintén köszönjük, hogy a makóiak lelkes csapata is-
mét hozott finom házi zsírt és makói hagymát a ke-
nyérhez. 
Nemzetünk születésnapja alkalmából kívánok az új-
ság olvasóinak is békét, bõséget, hitben, szeretetben
megélt szép jövõt!

Ünnepségünk végén önkor-
mányzatunk és a jelenlévõ
szervezetek képviselõi koszorút
helyeztek el a szobornál.

Igyekeztünk vissza a Kossuth park-
ba, mert 19.00 órától kezdetét
vette az esti zenés mulatság. Mint
már oly sokszor, a kaposvári
Senior zenekar játszott egészen
éjfélig. Sokan, jó hangulatban bú-
csúztattuk Szent Kristóf napját.
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Falunap
Két évvel ezelõtt 2019-ben egy jól sikerült falunapot
tartottunk. Szép volt az idõ, finomak voltak az ételek,
jól szórakoztunk. Akkor még nem sejtettük milyen
újabb év köszönt Ránk.
A 2020-as és 21-es év sem olyan lett, mint a többi.

Tavaly sajnos nem tudtuk megtartani falunapunkat,
így az idei évben a falunapi készülõdés és szervezés is
ünnepivé vált, érezhetõ volt, hogy mindannyian vágya-
koztunk a közös programokra. Ahogy szükség van a
családon belül is az ünnepekre, úgy szükség van Szán-
tódon is a falunapra, ahol a mi kis közösségünk együtt
ünnepelhet.

Izgatottan készültünk. Vajon ki fog eljönni, Mennyien
leszünk? Félünk-e egymástól? Ott tudjuk-e folytatni,
ahol 2019-ben abbahagytuk? Tudunk-e egymásnak
örülni? 

A fõzõverseny résztvevõi már korán reggel érkeztek,
hogy idõben elkészüljenek finom étkeikkel. Tizenegy
csapat nevezett, 13 étellel.Kovács Béla és csapata
Gulyáslevest készített, a Nótáskedvû nyugdíjasok
csülökpörköltet és palacsintát. Külön köszönet, hogy
bevállalták a palacsinta sütését otthon, egyenként.
Szántódi Boszik, Csülkös pacalt, a Somosi „szentek”:
Babgulyást kavargattak üstjeikben. Ahogy két évvel
ezelõtt a Csemete Csemege Csapata: Pincepörkölttel
nevezett. Új versenyzõink; Béla és a gidák, egy igazi
ritkasággal készültek, Kecskepörkölttel. Ugyancsak
újoncnak számított a Sulyom Táncegyüttes csapata,
akik Jókai bablevest készítettek. A Bajai Halászléfõzõ
Lovagrend három étele is rotyogott; Birkapörkölt
káposztával, illetve Dunai és Bajai halászlé. A Délács
Szentes csapata is két ételt fõzött, Szentesi

birkapörköltet és Szentesi csirkemájas lecsót. Öröm-
mel fogadtuk, hogy nevezett a ”A NAGY csapat”, Ser-
téspörkölttel, illetve az évek óta megszokott helyen és
lelkesedéssel fõzõ Dr. Megyesi Andrea és Makói csa-
pata,  Makói marhalábszár  pörkölttel.

Falunapunkat a 2020-ban alakult Linedance tánccso-
port nyitotta.
Tavaly januárban alakult együttes sok sikeres fellépé-
sen van már túl. Idén a környék falunapjain vettek
részt, Kereki, Teleki, Pusztaszemes, illetve Szezonnyi-
tónk visszatérõ vendégei.
11.00 órától a Hahota Gyermek Színház Brémai mu-
zsikusok elõadását nézhették a legkisebbek.
Délben kezdetét vette a falunapi ebéd.
Polgármesterünk, Vizvári Attila ünnepi köszöntõje
ebéd után hangzott el.
Falunapi tradíciónak számít, hogy a Szántódi Magyar-
nóta-kör ebéd után lép fel. A több mint 10 éve mûkö-
dõ csoport mûvészeti vezetõje Bognár Gyula. Elõadá-
sukban a nótás jókedv ezen a napon sem hiányzott.
Happiness TSE Siófokról, formációs táncokat adott
elõ. Az egyesület idén ünnepli fennállásának 19. év-
fordulóját, a két edzõ, Hetei Fruzsina és Loránth Éva.
Egyéni, páros és lány formációs csoportok mutatták
be mûsoraikat. Büszkék vagyunk arra, hogy egy szán-
tódi leány is az egyesületnél táncol, aki ezen a napon
is fellépett, Szárnyasi Nikoletta.
14.00 órakor kezdõdött a fõzõverseny eredményhirde-
tése. Witzmann Mihály országgyûlési képviselõtõl és
polgármesterünktõl vehették át ünnepélyesen a kiér-
demelt díjakat, kupákat. A sorrend a következõkép-
pen alakult:
I.hely: Sulyom táncegyüttes: Jókai bableves

II.hely: Bajai Halászléfõzõ Lovagrend, Birkapörkölt
káposztával

III.hely: Béla és a gidák, Kecskepörkölt

Két különdíjasunk lett: Szántódi Boszik, Csülkös pa-
callal és a Bajai Halászléfõzõ Lovagrend, Bajai ha-
lászlével. A többi csapat ajándékban és elismerõ okle-
vélben részesült. Nagyon köszönjük, hogy részt vettek
és elegendõ étellel tudtuk megkínálni a hozzánk láto-
gató vendégeinket!
Köszönjük a zsûri munkáját! Zsûri tagjaink; Szárnyasi
Alajosné, Czemmel Lajos, Dr.Novics György. 
Eredményhirdetés után a Smooth Criminals Brass
Band lépett a színpadra.
Magyarországon  8-9 zenekar mûködik ezzel a formá-
cióval. Lényegében utcazene. Modern slágerek fúvós
hangszerelésre átültetve.
A kisvonat indulásáig Balázs Dávid és Szõke Laura
operettkettõse szórakoztatta a nézõket. Igazán pörgõs
operett kettõsöket hoztak hozzánk. A közönség na-
gyon élvezte. 
A komp indulással egy kicsit megkéstünk, mert sokan
szerettek volna kisvonatozni. Így csak negyed hatkor
futottunk ki a kikötõbõl.
Viszont az elõadás mindenért kárpótolt. Fellépõnk
megállapodás szerint Weisz Viktor volt. Mikor a fe-
délzetre értem, akkor derült ki, hogy hozott egy meg-
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lepetés vendéget magával Sándor Évit, akinek csodá-
latos hangja van!
Együtt a két mûvész fantasztikus mûsort adott. A Ba-
laton közepén elénekeltük a Himnuszt, és a nyárbú-
csúztató koszorúnkat  is vízre bocsájtottuk. 

Nagyon hálásak vagyunk az idõjárásnak, mert a sze-
merkélõ esõ is elállt.
Visszaérkezésünk után a tombolasorsolás követke-
zett. Rengeteg tombolatárgyat kaptunk szántódi és
nem szántódi vállalkozóktól és a lakososságtól.
Több ügyes segítõm volt, és gyorsan is haladtunk,
mégis több, mint egy órába telt az ajándékok kisorso-
lása.
A pécsi székhelyû Tornádó Zenekar szenzációs han-
gulatot teremtett. Éjfélig tartó bulijával ért véget falu-
napunk.
Köszönetet mondunk minden segítõnknek, név sze-
rint;

A falunapi dekorációhoz a sok szép virágért; Abonyi-

né Sárikának, Borbély Gábornak és feleségének.

Ebédjegy kiosztásáért: Fauszt Mártinak és Lászlóné
Ilusnak.

Tombola értékesítéséért: Maurer Teodórának, Nagy-

né Katinak, Szárnyasi Eminek.

Póló és vászontáska értékesítésért: Kocsisné Veres
Klárának és férjének.

A konyhán való sürgés-forgásért: Gippné Mártinak,
Németh Heninek, Lõczi Hajnalkának, Kurdiné Edit-
nek.

A tombolahúzásnál a segítségért: Albert Rozikának,
Kurdiné Editnek, Hollósiné Takács Vikinek, Mucza
Milánnak, Németh Zoltánnak.

A Faluház udvarának elõkészítésében résztvevõ
Gamesz munkacsoportnak, élén Németh Zoltánnal,
aki a lebonyolításában is jelentõs szerepet vállalt.
Mindig ott volt, ahol kellett. 

Köszönet Mucza Milánnak, aki a bevásárlásokat ren-
dezte, koordinálta. 
És végül hatalmas köszönet Vizvári Attila polgármes-
ternek és a képviselõ-testületnek, hogy rendezvé-
nyünk létrejöhetett.
KÖSZÖNET FALUNAPI TÁMOGATÓINKNAK!

Balla Jánosné, Zöldségbolt Szántód
Balogh Józsefné Szántód
Balaton-Út KFT Balatonboglár
BAU-KER 2007 Kft. Szántód
Bóka Csaba, Horgászbolt Szántód
CALENDULA Gyógyszertár Kõröshegy
Csendes Attila, Takarmánybolt Kõröshegy
DM Magyarország Szántód
DEFLOC Elektronika Szántód
DÉLÁCS Tüzép Szántód
Erdészeti Üdülõ Szántód
„Éhes Mancsok” Szántód
Gyúró Erzsébet Szántód
Hidvégi Csaba, Antikvität Szántód
Holovits Huba Balatonföldvár
HO-VA TRAFIK Szántód             
Hollósi Dezsõ Szántód
Irománia, Papír-írószer Balatonföldvár
Incze Domokos Zamárdi
Kar-Ker Kft. Szántód
K&H Bank Zrt. Siófoki fiók Siófok
KFKI Kemping Szántód
Köselingné Dr. Kovács Zita Balatonföldvár
Kósa Árpádné Balatonföldvár
Kungl család Szántód
Kurdi László és családja Szántód
Laguna Panzió Szántód
Maurer Teodóra Szántód
Meridione Zrt. Tatabánya
Mucza Milán és családja Szántód
Nagy Róbert és családja Kõröshegy
Németh Zoltán és családja Szántód
Norbalim Sailing KFT. Szántód
Kovács Attiláné,OÁZIS Ajándék Szántód
SÁNDOR Húskereskedelmi Kft. Balatonföldvár
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SEFAG Zrt Szántód
Somosi Konyha Szántód
Surman Krisztián Szántód
Szõke József   Kereki
SEFAG ZRT. Szántód
Szántód Gyógyszertár Szántód
Szántód Község Önkormányzata Szántód
Szántódi Erdészet Étterem Szántód
Szántódpusztai Lovasiskola Szántód
Takács Oszkárné, Fodrászüzlet Szántód
TÉRKÕ ÉS KERT Kft. Balatonföldvár
Vadgesztenyés Borozó és Grillkert Szántód
Tüskés Tibor Községi Könyvtár Szántód
Vajtai László és cs. Balatonföldvár
VassTibor Mûanyagkereskedés Kõröshegy
Vizvári Attila és családja Szántód
Vollman Stamping Kft. Szántód
Zsiga János Szántód

Kõröshegyi Falunapon fõztünk

Már másodjára szomszédolunk Kõröshegyen, Falu-
napon, mint fõzõversenyre benevezõk. Két évvel ez-
elõtt csülkös, babos káposztát készítettünk, az idén
egyszerûbb étellel, pincepörkölttel próbálkoztunk.
Fontos számunkra, hogy a környezõ településekkel
jó kapcsolatot ápoljunk. Jókat beszélgettünk fõzés
közben a szomszédos csapatokkal. Délre el is ké-
szült a fõztünk, amit a közönség jóízûen fogyasztott.
Egy órára már csak az üres kondér maradt. Ezzel az
elismeréssel és egy oklevéllel tértünk haza. 

A csapat tagjai Vizvári Attila, Balogh Józsefné,

Németh Henriett és Resli Réka. 

Rendezvényeinkrõl további képeket újságunk elõ-
és hátoldalán láthatnak.

Balogh Józsefné Zsuzsa
mûvelõdésszervezõ

Véradás

A helyi Vöröskereszt Szervezet

2021. augusztus 23.– án községünkben ön-
kéntes díjmentes véradást szervezett a Siófoki

vértranszfúziós állomás közremûködésével.

Véradóink hétköznapi hõseink!

Ez úton köszönjük a 32 véradó részvételét.

Az önkormányzattól minden résztvevõ aján-
dékot kapott.

Varga Zoltán
-Az Idõ-

Jó íze van az idõnek,
fürtökön zamatos szölõ,
itt az ég az óceánnal,
elfut alólam az idõ...

Találkozik felszippantja,
mohos múltból virág jövõ,
édes illata elaltat,
megszagol és közelebb jön.

Langyos permet száll arcomra,
a múlt mélyébõl tör elõ,
megnyugtat oda tartozom,
ahonnan mindez elõ tõrt.
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A gyermek, - és fiatal korom Szántódja

Június végén kaptam kölcsön - Vizvári Hilda saját A
NAGY BALATON-Könyv A ‘60-as, ‘70-es ‘80-as évek
képeivel címû kötetét - amit az olvasó azzal a céllal
hozott el a könyvtárba, hogy az említett könyvben a
Szántóddal kapcsolatos fejezetet (69-78. o.) tanul-
mányozhassam. Köszönöm szépen a kedves olva-
só számára, hogy ezekre az értékes, a községünk
múltját idézõ adatokra volt szíves a figyelmemet fel-
hívni.
Tudjunk meg többet a „mi kis tengerkénk“-rõl!

Ugyanezt a gondolatot folytatva, tisztelt olvasóink fi-
gyelmébe - a június elején átvett legújabb könyve-
ink közt érkezett - a Balatonnal kapcsolatos újabb
kiadványainkat szeretném ajánlani.
# A Balaton bélyeg a Balaton Csavargõzös külön-
leges bélyege (Kopasz Árpád, 2018)
# Szépséges BALATON (Rappai Zsuzsa, 2013)
# Eötvös Károly: Utazás a Balaton körül (2015)

***

Május harmadika

Nagyon örültek az érdeklõdõk a könyvtár újra nyitá-
sának. Amint azt a rendeletek lehetõvé tették, a
rendszeres olvasók fokozatosan visszatértek, a sok
új könyvbõl örömmel válogattak, kölcsönöztek.
Amint az iskolaév véget ért, máris több új család ér-
kezett, és iratkozott be a könyvtárba. A nyári forga-
lom egyre emelkedett. Az újabban felmerülõ olva-
sói kéréseket folyamatosan igyekeztem - a könyv-
tárközi kölcsönzés igénybevételével is - teljesíteni.

***
Adományok
Tisztelettel szeretném megköszönni olvasóim nevé-
ben is Tamási Árpádnak a könyvtár részére aján-

dékozott könyveket. Ugyanezért hálás köszönet
Kempelen Katalin számára is, aki ismét édesapja -
Vass Géza - mûveibõl adott könyvtárunknak né-
hány kötetet. Köszönet a Morvay házaspárnak,
ajándékkönyveikkel a kinti folyosón elhelyezett áll-
vány kínálatát többször is bõvítették. Ugyancsak
köszönet illeti azt a néhány kedves további adako-
zót, akik a könyvtár nyitva tartásán kívül alkalman-
ként ugyancsak ezen az állványon helyezték el az
érdeklõdõk számára szánt könyveiket és folyóirata-
ikat.

***
A szezonnyitó napján (06.29.) a Rigó utcai stran-
don, majd a Szent Kristóf nap kapcsán (07.24.) a
Kossuth parkban Szántóddal kapcsolatos könyve-
ket textiltáskákat és pólókat segítettem eladni.

***
X. SZKÍT

Már júniusban megkezdtük a jubileumi rendezvé-
nyünk - a X. SZKÍT - elõkészületeit. A nagy nap kö-
zösségi házunk emeleti nagytermében, 2021. július
4-én (szombaton) 9.30 órakor vette kezdetét.
Balogh Józsefné mûvelõdésszervezõ kolléganõm
üdvözölte a vendégeket, majd Vizvári Attila polgár-
mester úr nyitotta meg a rendezvényt.
Elõször - mint a SZKÍT ötletadója - szót ejtettem an-
nak kezdetérõl, röviden összefoglaltam az elõzõ ki-
lenc esemény történéseit. Egy fényképes összeállí-
tással emlékeztünk a korábbi rendezvények jele-
sebb eseményeire és résztvevõire, majd felhívtam a
figyelmet az ugyanilyen célból összeállított kiállítási
anyagra. Tisztelettel emlékeztünk elhunyt társaink-
ra is.

Elsõként Hidvégi Iván - a Keresztény Élet írója - is-
mertette az elmúlt év folyamán megjelent legutóbbi
írásait.
Kanizsa József - költõ, író, a Magyar Kultúra Lovag-
ja - sajnálatos távollétében - az õ kérésére - bemu-
tattam a nemrég megjelent 53., az Isten kegyelmé-

A KÖNYVTÁR HÍREI 

Az elhunyt
résztvevõk névsora.
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bõl címû kötetét, és abból felolvastam néhány ver-
sét.
Madár János - a RÍM Kiadó fõszerkesztõje, a Ma-
gyar Nemzeti Írószövetség elnöke - A népi és nem-
zeti irodalmi értékek szerepe a magyar megmara-
dásban címmel igen szívhez szóló elõadást tartott.
Németh Julianna - a Budapesten élõ Somogyiak
Baráti Körének vezetõje - elsõ ízben volt köztünk.
Igen méltó módon emlékezett meg Dr. Boross Ma-
riettáról, Szántódpuszta neves szülöttérõl.
Ambrus Judith - tanár, újságíró, író - Mûvészek a vá-

ros vérkeringésében Lellén címmel Dr. Laczkó And-
rás fõszerkesztõ irodalmi munkásságát és Stotz Mi-
hály festõmûvész képzõmûvészeti tevékenységét
foglalta össze.
Rendezvényünkön ugyancsak elsõ alkalommal vett
részt Professzor Dr. Vincze János - biofizikus, or-
vosprofesszor, egyetemi tanár, az NDP Kiadó veze-
tõje és kedves neje Dr. Vincze-Tiszay Gabriella - kli-
nikai szakpszichológus. Míg az úr az Emlékezzünk
orvosainkra címû sorozatot ismertette, a hölgy a
maga szerkesztette Pszichológiai breviárium címû
háromkötetes mûvét mutatta be.
Hogy a sok prózát oldjuk, örömmel hallgattuk meg
Vizváriné Biró Anikó két legújabb költeményét. Kö-
zülük a Lombkatedrális címût - ami több helyi vo-
natkozású érdekességet is tartalmaz - e számunk-
ban közöljük.
Õt követte Bor Ferenc, aki a résztvevõ alkotótársait
különbözõ kiadványaival megajándékozta, és az
Átformált szív címmel tartott beszédet.
Vasvári Zoltán - etnográfus - örvendetes, hogy õ a

korábbi rendezvényeinken már sokszor részt vett,
most Rónay György munkásságát méltatta.
Úgy éreztem fontosnak, hogy essen néhány szó ar-
ról is, miként lehetett ellátni a karantén idején a
könyvtárosi feladataimat. Ezek után tettem említést
az irodalmi vonatkozású történéseimrõl, az irodalmi
folyóiratokban, antológiákban megjelent írásaimról,
az ifj. Fekete Istvántól kapott újabb küldeményeim-
rõl.

***
Az egy órányi ebédszünet alkal-
mat adott a kötetlen beszélgeté-
sekre, újabb irodalmi kapcsolatok
felvételére.
A délutáni program Szakáli Anna
- Primavera-díjas költõ, író - az Is-
ten és az emberek szolgálatában
címû kötetének ismertetésével
vette kezdetét.
Ezt követte a Balatoni hajnal címû
antológia alkotóinak /Ambrus
Judith, Csákovics Gyula, b. Gyar-
mati László, Maurer Teodóra, Mol-
nár Annamária, Orbán Erika,
Prigliné Holovár Zsuzsa, Szakáli
Anna, Varga Zoltán, Veit Judit,
Völgyi Ildikó/ oly módon történõ
bemutatása, hogy a kötetben
ábécérendben szereplõ minden
költõtõl egy vers, illetve minden
író írásából - Molnár Annamária,
Szakáli Anna, Székely Zsuzsanna

közremûködésével - egy rövid részlet került felolva-
sásra. A kötet illusztrátorainak a fényképei /
Hirschmann Attila, Veit Judit/, a festményei /Czobor
Éva, Tálos Ágota/, illetve Bodrogi Éva kerámiáiról
készült felvételek kivetítésre, valamint a Gubányi
Kata készítette ékszerek kiállításra kerültek.
Az antológia kiadásához úgy Szántód Község Ön-
kormányzata mint Zamárdi Város Önkormányzata
jelentõs támogatást nyújtott, amit ezúton is minden
alkotó nevében tisztelettel és hálásan mindkét ve-
zetõség számára megköszönök.
A kötet felelõs kiadója Szakáli Anna, kiadója a
„Berkenye Zamárdi Alkotókör“ Egyesület. A borí-
tón Veit Judit Zamárdi hajnali fényben címû képe
látható. A kötet szerkesztését is õ végezte, ezért
volt a soron következõ témájának a címe: Könyv-
szerkesztés, tervezés, aminek alapján több hasz-
nos ismerethez jutottunk.
A következõ elõadónk Kaiser László - a Hun-
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garovox Kiadó vezetõje - volt, aki ugyancsak több-
ször megfordult már nálunk. Most Németh László
és a Balaton kapcsolatáról beszélt.
Keskeny-Farkas Anikó - Krúdy díszokleveles és
Aranytoll- díjas költõ - A hitem tudja az utat cím alatt
néhány újabb költeményét olvasta fel a hallgatóság
számára.
Majd Németh Nyiba Sándor - a Krúdy Gyula Irodal-
mi Kör elnöke, a Magyar Kultúra Lovagja, olimpikon
a Ne szégyelld, hogy van lelked címû kötetébõl idé-
zett.

Prigliné Holovár Zsuzsa - költõ - a Hit és írás téma
köré gyûjtötte gondolatait. Néhány verse felolvasá-
sa után a készülõ kötetébe szánt egyik versének a
megzenésített változatát is bemutatta.
b. Gyarmati László - költõ, író, újságíró - a szárszói
Vers utca ötletadójaként e tervének megvalósulásá-
ról adott számot.
Steffler Ildikó - mûvésztanár - a Márai Sándorral
kapcsolatos tanulmányait foglalta össze. Õ rokon-
sága kapcsán, az itt szerzett gyermekkori élményei
révén erõsen kötõdik Szántódhoz. Ildikó az egyik
olyan lelkes „SZKÍT-es“ résztvevõnk, aki minden al-
kalommal mindig jól felkészült, remek elõadásokkal
és több ízben képzõmûvészeti alkotásai bemutatá-
sával, ajándékozásával is megtisztelt bennünket.
A rövid kávészünet nyújtotta felfrissülés után

Almássy Katinka - költõ, író - ugyancsak sokszoros
résztvevõnk - a most készülõ Planétás karantén cí-
mû kötetének néhány versét ismertette velünk.
Gyócsi László - író - a másik olyan igen hûséges
„SZKÍT-es“ résztvevõnk, akinek az elõzõ kilenc alka-
lommal a remek történelmi regényeit ismerhettük
meg, élvezhettük nagyszerû elõadói stílusát. Büsz-
ke a somogyi származására, annak történelmi em-
lékhelyeit jól ismeri, többször felkeresi, Szántódra is
mindig szívesen visszatér. Ez alkalommal A sokszí-
nû Somogy címû elõadása hangzott el.
Morvayné Török Csilla - a Szántódi Hírlevél szer-
kesztõje - ugyancsak szívügyének tekinti a közsé-
günkben zajló irodalmi rendezvényeket. Õ is csak-
nem minden SZKÍT-en részt vett. Az idei évben a
Szántóddal kapcsolatos mesék, mondák és legen-
dák ismertetésére vállalkozott.
Ennyi próza után ismét líra következett. Simonné
Pohner Mária néhány versét hallgathattuk meg, me-
lyek közül különösen a címadó Pipacstenger címû
vers sokak tetszését elnyerte.
Utolsó hozzászólásomban az újabb Lehelke mese-
könyve címû könyvecskémre utaltam, ami a Dóra
nagyi meséi sorozat második kötete, a kis unokám
második születésnapjára készítettem.
Minden kedves elõadónk a megszokott módon az
elõadása elhangzása után aláírta a résztvevõk
tablóját, majd átvehette a Szántódi Kötõdésû Írók
Találkozója felirattal ellátott tolltartót.
A kötetlen beszélgetés után már a minden résztve-
võ és érdeklõdõ számára tervezett ajándékelõadás
elõkészületei zajlottak.

***
Igen nagy érdeklõdéssel vártuk Kurucz Ádám elõ-
adómûvész „Nem tudok mást, mint szeretni“ címû
irodalmi mûsorát. A fiatal mûvész a rövid bemutat-
kozása után igen nagy átéléssel, szemléletesen vá-
zolta fel József Attila életútját, tolmácsolta szá-
munkra a költõ legszebb verseit. Ezt a nagyon szín-
vonalas elõadást vastaps követte. A mûvész nagy
odafigyeléssel reagált a közönség kérdéseire, köz-
vetlensége mindenki tetszését elnyerte. A szereplé-
sét Szántóddal kapcsolatos ajándékunkkal igye-
keztünk meghálálni.
A Takáts Gyula Megyei Könyvtár által támogatott
nagyszerû elõadásért ezúton külön tisztelettel kö-
szönetemet szeretném kifejezni minden kedves ér-
deklõdõnk nevében úgy a könyvtár igazgatója -
Horváth Péter úr - mint a kedves mûvelõdésszerve-
zõ kolléganõm - Virág Erzsébet - számára.
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Amint látják a kedves olvasók a jubileumi nap lefo-
lyása tizedik alkalommal is a hagyományainkat kö-
vette. Eltérés csak annyiban volt, hogy minden ked-
ves résztvevõ helyét - ügyelve a távolságtartásra -
névkártyával láttuk el. Minden alkotónak a helyére
készített emléklappal, a jubileumi év alkalmából ké-
szített öntapadó matricával kedveskedtünk - e logó
tervezése és kivitelezése Nudli Alexandra érdeme -
amibõl a jelenlévõ érdeklõdõk is kaptak.
Külön megdicsértük az elõzõ mind a kilenc esemé-
nyen résztvevõ két alkotónkat - Almássy Katinkát és
Gyócsi Lászlót - egy magunk készítette „éremmel“
jutalmaztuk. A rendezvény során Morvay Zsolt,
Morvayné Török Csilla és Németh Zoltán készített
fényképeket. Az egész nap folyamán a Földvár TV
vezetõje - Elek Dezsõ - filmfelvételt készített. Az ál-
tala rögzített több órás anyagot a kedves nézõk -
várhatóan az õsz folyamán - részleteiben tekinthe-
tik meg.
Zárszóként ezúton is hálás köszönetem szeretném
kifejezni minden kedves résztvevõnek, minden
készséges segítõmnek, aki a rendezvény sikere ér-
dekében a munkámat segítette.
Maguk a résztvevõk is köszönetüket fejezték ki úgy
a községünk vezetõi számára mint számomra. Jó
néven veszik, hogy községünk ilyen szintû irodalmi
esemény szervezésére helyet biztosít, és jelezték,
hogy a továbbiakban is igényük van erre a rendez-
vényre.

***
Pálóczi Horváth Ádám tiszteletére

Július és augusztus folyamán a könyvtár elõteré-
ben lévõ tárlóban a közösségi házunk névadójával
kapcsolatos kiadványaink - melyek száma gyarapo-
dott - voltak megtekinthetõek.

***
Némi helytörténet

A nyár folyamán Bor Ferenc két ízben is Szántód
múltjával (az iskola történetével és a volt szántódi
boltokkal) kapcsolatos fényképeket, írásokat jutta-
tott el hozzám. Köszönet érte.

***
Kisegítõim adódtak

Ezen a nyáron ismét volt két középiskolás diák -
Hajós Balázs és Rill Olivér - akik a közszolgálati órá-
ik gyûjtése helyszínéül a mi könyvtárunkat válasz-
tották. Számomra a velük való foglalkozás egyrészt
megtiszteltetést és felelõsséget, másrészt az õ köz-
remûködésük segítséget jelentett.

***
Vendégeim voltak

2021. július 22-én nagy megtiszteltetésben - Tüs-
kés Gábor és kedves felesége, Knapp Éva látoga-
tásában - volt részem. Meghívtak egy Balaton-
fenyvesen, augusztus 4-én tartandó kettõs könyv-

bemutatóra. A velük folytatott beszélgetés során
felmerült, hogy leányuk - Dr. Tüskés Anna - szíve-
sen felmérné a nagyapja volt pécsi könyvtárából
származó a könyvtárunkban fellelhetõ adománykö-
teteinek a számát. Õ ezt az összeírást már elvégez-
te a volt nagykanizsai Tüskés Tibor magánkönyvtár
anyaga kapcsán. Ebben a munkában idõpont
egyeztetése után szívesen állok Anna rendelkezé-
sére.

***
I. Balatoni Írótábor

Tisztelettel szeretném a kedves olvasókat arról tájé-
koztatni, hogy a Zamárdiban rendezett az elsõ BÍT
(Balatoni Írótábor; 2021.08.26-29.) keretén belül a
szervezõ - Szakáli Anna - felkérésére az ottani mû-
velõdési házban, augusztus 27-én, pénteken 16.00
órai kezdettel Tüskés Tibor hagyatéka címmel elõ-
adást tartottam, és említést tettem a nálunk már tíz
alkalommal szervezett SZKÍT-rõl (SZántódi Kötõdé-
sû Írók Találkozója).

Hálásan köszönöm a számomra igen megtisztelõ
meghívást és az elõadás után kapott Zamárdival
kapcsolatos ajándéktárgyakat. Elõadásom emléké-
re szívesen fogom viselni a BÍT emblémával ellátott
pólót. Köszönetem fejezem ki Kurdiné Éberhardt
Edit alpolgármester asszony számára is, aki az elõ-
adásom idején jelenlétével, érdeklõdésével meg-
tisztelte az eseményt.

***

Irodalmi kínálat a falunapon

A szezont lezáró falunapunkon (2021.08.28-án,
szombaton) az elõzõ évekhez hasonlóan ismét volt
könyvárusítás. A kedves érdeklõdõk ismerkedhet-
tek Gyócsi László íróval és mûveivel. A könyvbará-
tok érdeklõdésüknek megfelelõen válogathattak
több kiadó kínálatából, a Szántóddal kapcsolatos
kiadványainkból és a saját írásaimból.

Maurer Teodóra könyvtáros



Vizváriné Biró Anikó

LOMBKATEDRÁLIS

A somosi „makk-fák“ alatt

A szántódi határban, az idõvel dacolva,
délcegen nyújtózik két öreg tölgyfa.
Korukat csak sejtjük, ahogy mondják az öregek:
„Már vén vót mindkettõ, amikor én még gyerek!“

Nagy korokban éltek, ki tudja, mit láttak,
a történelem viharában róluk is törtek le ágak.
Hírnév õket nem övezi, kerítés nem védi,
legendák dicsfénye sehol sem említi.

Nem kötötte hozzá lovát a nagy Rákóczi,
nem verselt tövében a bölcs Pálóczi,
még Tüskés sem alattuk kért útbaigazítást,
de naponta látták itt elmenni az öreg Aranyást.

Én még láttam kerékpárján a fehér hajú öreget,
ahogy nap-nap után a szõlõbe sietett.
Varázslatos neve meséket ihletett,
a képzelet repítette a gyermeklelkeket.

Lesték Õt, mikor a fák alatt megpihent,
hitték, talán varázsló vagy aranyásó lehet...
A sok suhanc követte Nagyapót,
pedig titka csak a finom, hûs bora volt.

Még oly sok kedves ember járt naponta erre:
Czink bácsi, a mindig jókedvû és büszke,
aki a vitézi rangot is kiérdemelte
és a Vári család, ki a pusztáról költözött ide.

Oly sok család, megannyi történet,
mi csak szemléljük tovább a történelmet...
Itt egykor szekerek, lovasok fütyürészve haladtak,
e fák alatt itatták, pihentették lovaikat.

S mennyi gyerek nõtt fel e tölgyek árnyékában!
Volt bõven kacaj a somosi utcákban.
A „makk-fáknál“ volt a találkozópont,
az utcán, a mezõn töltötték az egész napot.

A gyermeki szabadság féktelen-szárnyalón
suhant a fák között megbúvó úton.
Éhük enyhült a jó zsíroskenyértõl,
még kérniük sem kellett, kaphattak bárkitõl.

Feltöltekeztek bizalommal, reménnyel,
s e lombok alatt találkoztak az elsõ szerelemmel.
Azóta felnõttek a régi gyermekek,
elhalványultak már a kedves emlékek.

Siet az ember, az idõ egyre rohan,
más lett a világ, mint ahogy álmodtam!
De jöhet bármi, a két fa ott áll,
egymást ölelve, bizakodva vár.

Legyen fülledt, bársony-este,
vagy tél, mikor az ágak kopognak reszketve,
a fák alatt mindig meg-megállok,
a végtelen õsi erõbõl ajándékot kapok.

Majd mikor az est itt a legsötétebb,
s csak az õz riasztása zavarja a csendet,
az ágak sötét sziluettként a holdfényben
fekete csipkét terítenek fölébem.

Óvatosan lépek, ne múljon a varázslat,
itt sóhajtom szélnek az esti imámat...
S a két fa egymásba fonódva az út felett,
szívem fölé lombból katedrálist emelt.

Szántód, 2021.03.03.

2021. szeptember 17. oldal Szántódi Hírlevél
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VILLÁMLÁTOGATÁS SZÁNTÓDON

Gyermekéveimet Szántódon a Balaton mellett töl-
töttem. Szüleim a szántódi általános iskola tanítói
voltak, így testvéreimmel együtt, mi is oda jártunk
iskolába. A Balaton szeretete belénk ivódott és az-
óta is megmaradt. A nyár elképzelhetetlen szá-
munkra a Balaton nélkül. Kötõdésünk bizonyítéka,
hogy nõvéreméknek Siófokon, bátyáméknak Föld-
váron, nekem Lellén van nyaralási lehetõségem.
Testnevelõként mindig szerettem a kihívásokat, fia-
talabb koromban gyerekeimmel átúsztam a Révfü-
löp-Balatonboglár 5,2 km-es távolságot. 
Az idei nyáron, a nagy bezártság után, a kollegáim
bíztatására, a Balaton körbe bringázására vállalkoz-
tunk (205 km). Az elsõ napon a Balatonlelle-
Keszthely szakaszt tettük meg. Kiváló panziós szál-
lásunkon, egy kiadós vacsora után pihentük ki fára-
dalmainkat. Második nap a Keszthely-Balatonfüred
közötti távolságot teljesítettük, megszakítva az utat
egy örvényesi strandolással. Füreden szintén min-
den igényt kielégítõ szállásunk volt, légkondis szo-
bában nézhettük a foci EB mérkõzését. A harmadik
napon, Füredrõl indulva tekertünk, a csodálatos pa-
norámát nyújtó balatonvilágosi magaspartra, ahol a
látvány lenyûgözõ. Az idõjárásra sem lehetett pana-
szunk, 30 °C felett volt a hõmérséklet, ezért néhány
ivó szünetet kellett tartanunk, így Siófokon és Szán-
tódon is megálltunk egy kis frissítésre. A szántódi

pihenésnél megállapítottuk, hogy jól állunk az idõ-
vel, így a barátaimnak meg tudom mutatni gyerek-
korom szeretett helyszínét. Elkerekeztünk az Iskola
utca 9. szám alá, ahol most a Községháza mûkö-
dik. Ott találkoztunk Teodórával, a ház, könyvtáro-
sával, aki nagy szeretettel és lelkesedéssel mutatta
be az iskola történetét és magát az épületet is, a
kollégáimnak. Bevallom, még meg is könnyeztem
az ismertetõjét, amelyben kihangsúlyozta szüleim
munkásságát. Aztán arról is beszámolt, hogy
apámról, Ezer Józsefrõl, utcát neveztek el (a
Szántód-Rév és Szántódpuszta közötti szakaszon
található). Ezúton is szeretném megköszönni a pol-
gármester úrnak és a szántódi képviselõknek, hogy
ilyen nemes gesztussal emlékeztek meg édesapám
tanítói tevékenységérõl. A rövid látogatásunk alatt
fotók is készültek, megörökítve a hazalátogatást.
Búcsúztunk, és utunk utolsó kilométereinek leteke-
rése alatt felidéztem és elmeséltem barátaimnak
néhány gyermekkori élményemet. Estére érkeztünk
vissza Lellére, ahol az elvesztett kalóriákat, sógo-
rom bográcsban fõzött pörköltjével pótoltuk. 
Augusztusban, mint minden évben ilyenkor, az uno-
káimmal is jártunk Szántódon és most már az Ezer
József utcát is felkerestük. 
Teodórának ismételten szeretném megköszönni a
szívélyes fogadtatást és a kalauzolást!

Ezer László

ÖRÖMTELI TALÁLKOZÁS

Július 8-án a könyvtár nyitva tartása közben a nyi-
tott ablakon keresztül az épület elõtti téren némi
mozgást észleltem. Néhány erre haladó kerékpá-
ros állt meg. Közülük az egyikük beszédére let-
tem igazán figyelmes. Amikor ez a mondat hang-
zott el: „Ezt a fát édesapám ültette.“ - úgy érez-
tem, feltétlenül ki kell mennem, mert aki ezt
mondta, õ csakis az egyik Ezer fiú lehet. Sok év-
tized telt el amióta Lacival nem találkoztam, most
mégis a régi barátsággal, nevetve nyújtottunk
egymásnak kezet.
Behívtam a kedves váratlan vendégeimet, akik ér-
deklõdve tekintették meg a helytörténeti gyûjte-
ményt és a könyvtárt. Az elsõ vitrin elõtt idõztünk
hosszabban, Lacival együtt emlékeztünk. Szó
esett a szüleirõl, a szolgálati lakásukról, gyermek-
kori élményeirõl. Kedves kollégái figyelmét is kü-
lönösen a volt iskola története kötötte le. Együtt
megtekintették a könyvtárt, az emeleti nagytermet
és a Tüskés Tibor emléksarkot. Mielõtt a látogató-
im elköszöntek volna, Laciról ez a fénykép ké-
szült.
Kérem olvassák szeretettel az õ gondolatait. Fotó: Dóra György 
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Szeretettel üdvözöljük olvasóinkat!

Örömmel vettük, hogy júniustól újra együtt lehetünk nyugdíjas és nótakörös társainkkal. Folytatódnak a
jó hangulatú próbák és beszélgetések. Szeretnénk megfelelni vezetõnk, Bognár Gyula és kedves közön-
ségünk elvárásainak.
Örömmel vettük Kereki település polgármesterének meghívását a június 26-án tartott falunapra. Nagyon
nagy szeretettel fogadtak minket és hangulatos mû-
sorunkat. 
A további próbákon megünnepeltük az elmaradt
névnapokat, születésnapokat, majd nagy lendület-
tel készültünk a Szántódi falunapra és fõzõverseny-
re. Mind két mûsorszámban (fõzés és nóta) jól sze-
repeltünk. Ebédnél a nyugdíjasok által felajánlott és
sütött palacsintát kínáltunk a vendégeknek. Külön
köszönet érte. Velünk együtt, 606 db. palacsintát
osztottunk ki. Nagyon ízlett mindenkinek.
Következõ fellépésünk Somogyegresen lesz, Idõ-
sek napi rendezvényen. Reméljük, legalább olyan
sikert aratunk, mint 2018-ban.
Most készülünk az Szántódi idõsek napi rendez-
vényre, ami október elején lesz.
Szeptember 8-án kirándulunk a Jeli arborétumba a
nyugdíjasokkal.
További összejövetelek, próbák ideje a vírus miatti
lezárások függvénye. Reméljük még várat magára.
Mindenkinek köszönjük a segítséget, aki velünk
együtt szerepelt a falunapon és segített a fõzésben.
Minden kedves olvasónknak és tagjainknak további
szép, vírusmentes napokat, éveket kívánunk:

Sebestyén Ica és Feri a nótakör tudósítói.

A SZÁNTÓDI MAGYAR NÓTAKÖR ÉS NYUGDÍJAS KLUB HÍREI
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Sokakkal együtt Pajtás fényképezõ géppel kezdtem a
fényképezést, az OFOTÉRT- ben hívattuk elõ a filmet.  A
digitális fényképezõgépek megváltoztatták a fényképe-
zési szokásokat. A mai telefonok kamerái és kis mérete
sok lehetõséget nyújt arra, hogy megörökítsük a látotta-
kat.
A téma sokféle, Kovács Zsolt képeinek témája egyediek,
mondhatnám különlegesek. Természet fotóit láthatjuk a
facebookon, és olyan illusztris helyen, mint a National
Geographic természettudományos magazin internetes
felületén. A mondás szerint van, aki szeret fotózni és van,
aki tud!

Mióta éltek Szántódon? 
Elõször is üdvözlöm a kedves olvasókat!
1998. õszétõl élünk a családommal Szántódon, ám én
1986. augusztusa óta kötõdöm szorosabban a telepü-
léshez, mivel akkor kerültem a SEFAG Szántódi fûrész-
üzemébe és dolgoztam ott annak 2006. évi bezárásáig.
Részt vettem anno a frissen önállóvá alakult települé-
sünk önkormányzati munkájában, nyolc évig, mint kép-
viselõ és bizottságvezetõ.  
A feleségem hosszú évek óta a szántódi kik üzlet veze-
tõje, van két felnõtt lányunk és immár unokánk is.
Egyébként szántódi gyökerekkel is rendelkezem, hiszen
a dédszüleim itt éltek.

Mióta fényképezel?
Gyerekkorom óta használok fényképezõgépeket és mint
a többség, eleinte a családi fotózásokon a kirándulások
megörökítésénél nem tettem többet, aztán amikor meg-

jelentek a digitális fényképezõgépek és megvettem az
elsõ kompakt gépemet, azonnal kinyílt a fotózás világa.
Végre nem kellett fotósfilmeket vásárolni, nem kellett
Siófokra vinni a filmeket elõhívatni, sõt nem kellett azon
izgulni, hogy vajon hány kép lett rossz, hiszen a gép ki-
jelzõjén, majd a  számítógépemen azonnal láttam a vég-
eredményt és úgy szerkeszthettem, nyomtathattam,
ahogy szerettem volna. 
A szinte korlátlan számú fotó készítésének lehetõsége
teret adott az apránként felszedett elméleti tudás gyakor-
lati megvalósítására, az aktuális gépem különbözõ beál-
lításának tesztelésére, használatára – szóval megnyílt a
valós fejlõdés lehetõsége.  

Érdekelne, hogyan kerültek bemutatásra a fo-
tók a természettudományos lapban?
A National Geographicnál van egy rovat, ahová képeket
lehet küldeni, a szerkesztõség átnézi a beküldött fotókat
és kiválaszt közülük néhányat, amelyeket aztán köz-
szemlére tesz.  Néhányszor az én fotóimra esett a vá-
lasztás.
Fotópályázatokon is részt veszek néha, jelen pillanatban
két fotóval szerepelek egy augusztus 31.-én zárult pályá-
zaton, ahol csak olyan fotókkal lehetett regisztrálni, ame-
lyek a természetes élõhelyen és ’fotóshoppolás’ nélkül
készültek, ami azért jó dolog, mert nem agyonszerkesz-
tett munkákkal kell versenyre kelni.

Mi a kedvenc témád? Miért?
Alapvetõen a fotográfia egyik speciálisabb ágát, a
makrófotózást mûvelem, de természetesen készítek
portré, táj, szoció és dokumentum fotókat is. 
A makróvilág feltárása, bemutatása során leginkább ér-
dekes, izgalmas rovarokat keresek, kutatok fel, de olykor
apró virágokat is megörökítek. 
Kíváncsi természet vagyok, akit vonz az ismeretlen, és
bizony a tizedmilliméteres részletgazdagságú, a millimé-
terestõl a pár centiméteres méretig terjedõ apróságok vi-
lága itt van folyamatosan körülöttünk, csak türelmesen
meg kell állnunk, lehajolnunk, négykézlábra állnunk,
vagy hasalnunk és megelevenedik egy olyan világ, amit
szabad szemmel csupán épp érzékelünk, de a teljes
részleteiben soha sem láthatunk. 
Nos, e világ bemutatása lett a vágyam.  
Ehhez természetesen már felmerül némi technikai szint
elérése is, mivel egy átlagos kompakt fényképezõgéppel
nem lehet adott esetben kellõ részletességû fotót készí-
teni, azaz ezen irányzat némi beruházást igényel. Van-
nak jobb minõségû bridge kompakt fényképezõgépek,
amelyekkel makró, vagy szupermakró üzemmódban
egész jó rovar fotók készíthetõk, de az igazi szint lépés,
ahol már a millimétert is bontani lehet, a speciális makró
objektívekkel és természetesen fényképezõgép vázzal
történhet meg. Én DSLR vázat (digitális tükörreflexes
fényképezõgép) és a hozzátartozó objektíveket haszná-
lok, de manapság hatalmasat léptek elõre a MILC vázak
(tükör nélküli cserélhetõ objektíves fényképezõgép)

INTERJÚ KOVÁCS ZSOLTTAL A FOTÓZÁSRÓL
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Emékezzünk
ifj. Pohner Jánosra

1960-2021
Édesapánk emlékére

„Számunkra Te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Drága jó szívét, dolgos kezét áldd meg Atyám!
S mi köszönjük, hogy õ lett a mi Édesapánk!”

Döbbenten hallottuk a hírt, hogy nem sokkal felesé-
ge elveszése után elhunyt ifj. Pohner János, a mindig
mosolygó, szorgalmas Jani.
Szüleivel 1970 – ben költöztek Szántódra. A Rudnay
Gyula Mezõgazdasági Gépszerelõ Szakközépiskolá-
ban érettségizett. Dolgozott, mint gépszerelõ az er-
dészetnél, majd évekig üdülõgondnokként tevékeny-
kedett. Nagyon sokoldalú volt a munkában. Szeretett
barkácsolni, bármit megjavított, segített szüleinek, a
„tanyán” szõlõt, konyhakertet mûveltek, állatokat
tartottak.
Feleségével, Évával nagy szeretetben nevelték gyer-
mekeiket, Gábort és Zsófit.  
Egészsége megromlott, rokkantnyugdíjas lett, azon-
ban nem hagyta el magát, amit tudott így is dolgo-
zott, szorgalmasan járt a „tanyára”.

Soha el nem múló fájdalommal gyászolják
gyermekei, és szülei!

Nyugodjon békében!

mind technikai színvonal, mind piacgazdasági szem-
pontból – szerintem õk képviselik a jövõt és ha valaki
mondjuk a mobiltelefon és az egyszerûbb kompakt gé-
pek után szintet szeretne lépni, akkor a MILC irányt ja-
vaslom neki.

A képekhez kísérõszöveg is tartozik, ami ko-
moly utánanézést, utána olvasást, tudást igényel a té-
mában. Honnan van a rovarok iránti érdeklõ-
dés,nagyfokú ismeret?
Igen.  A rovarvilágról sokáig nem tudtam, hogy mennyi-
re sokrétû, szerteágazó és csupán sejtéseim voltak arról,
hogy mennyiféle ízeltlábú vesz körül bennünket, ám a
sejtéseimet is messze túlszárnyalta a valóság. 
Óriási tudományos anyagról van szó, olyannyira, hogy a
szakemberek is komoly szakosodáson mennek keresz-
tül. Nem létezik olyan, aki minden rovart ismer. 
Én pedig a megismerés, a kutatás legelején járok. Ter-
mészetesen sok írott anyaggal, rovarhatározóval, tudo-
mányos leírással rendelkezem, tagja vagyok ízeltlábúak-
kal foglalkozó csoportoknak és bár sok idõt töltök azzal,
hogy megpróbáljam magam meghatározni a talált ro-
vart, ám akad amikor még a rendet, vagy az osztályt sem
tudom meghatározni. Amikor végképp elakadok, akkor
fordulok a csoportok tudományos szakértõihez és tanu-
lok tõlük.

Van e kedvenc képed? 
Kimondott egy darab kedvencem nincs, de ha össze ké-
ne szednem 20 db valamiért fontosabb fotót, akkor az
hellyel-közzel sikerülne. Vannak képeim, amelyekrõl tu-
dom, hogy bravúros eredmények, fõleg a körülmények
miatt, vannak látványos és kevésbé feltûnõ fotóim a ro-
vartól függõen. Például egy színpompás parányi fémda-
rázs, vagy egy futrinka ’arcképe’ sokak számára lehetne
érdekes, míg egy virágpoloska, vagy gyászbogár bizo-
nyára kevésbé.

Vannak vágyaid, terveid a fotózás kapcsán?

Szeretnék egyszer kiállítást készíteni a látványosabb
makrófotóimból.
A fotókon az apró élõlények világa tárul elénk, ilyenkor
elcsodálkozunk, hogy ilyen is van, lehet, hogy éppen a
lábunk alatt. 

Kívánom, hogy mielõbb hírt adhassunk a kiállításról!  
Köszönöm a beszélgetést! 

Morvayné Török Csilla

Zsolt képei közül öt, a 23. oldalon látható.
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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

Szerda: 13.30 - 15.30 Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

- családgondozó: Csizmadia Viktória

Tel.: 06 20 919 43 44 (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.

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

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  

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!

BAHART inform. Komp 310-050
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
Áramszolgáltató hibabejelentõ 06/80/205-02
Vízmû hibabejelentõ 06/80/240-240
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
Falugazdász Ficze Éva 06/70/396-2704
Kéményseprõ 06/70/645-2927

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 06/20/919 43 44
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
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