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Gárdonyi Géza
Fel nagy örömre! ma született,
Aki után a föld epedett.
Mária karján égi a fény,
Isteni Kisded Szûznek ölén.
Egyszerû pásztor, jöjj közelebb,
Nézd csak örömmel Istenedet.
Nem ragyogó fény közt nyugoszik,
Bársonyos ágya nincs neki itt.
Csak ez a szalma, koldusi hely,
Rá meleget a marha lehel.
Egyszerû pásztor, térdeden állj!
Mert ez az égi s földi király.
Glória zeng Betlehem mezején,
Éjet elûzi mennyei fény;
Angyali rendek hirdetik õt,
Az egyedül szent Üdvözítõt.
Egyszerû pásztor, arcra borulj,
Lélekben éledj és megújulj!
Gárdonyi Géza (1863-1922) a karácsonyi dal szövegét
és dallamát 19 évesen - 1882-ben Devecserben írta,ahol ekkor segédtanító volt.
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Kedves Olvasó! Az év végéhez közeledve szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik
egész évben segítették településünk fejlõdését és az önkormányzat munkáját!
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a békesség tegye széppé az ünnepeket!
Áldott, békés Karácsonyt és egészségben eltöltött boldog új évet kívánok mindenkinek, a
képviselõ-testület nevében:
Vizvári Attila
polgármester

Kellemes karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag új évet kívánok a
falu apraja- nagyjának
Szilágyi Domokos: Karácsony
A puha hóban, csillagokban,
az ünnepi foszlós kalácson
láthatatlanul ott a jel,
hogy itt van újra karácsony.
Mint szomjazónak a pohár víz,
úgy kell mindig e kis melegség,
hisz arra született az ember,
hogy szeressen és szeressék.
S hogy ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem
a szívekben legyen karácsony.

2021. december

3. oldal

Szántódi Hírlevél

Szántód Község Önkormányzatának
tájékoztatása
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2021. szeptember 29.-i ülésén hozott döntései:
1. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete jóváhagyta Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának a házi segítségnyújtás feladatellátáshoz 2022. január 1. napjától való csatlakozását a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társuláshoz, és jóváhagyta a Társulás
társulási megállapodásának ezirányú módosítását.
2. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Balatonföldvár Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló rendelet tervezetét megismerte és az elõterjesztés szerinti tartalommal a rendelet megalkotásához hozzájárult.
3. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete csatlakozott a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához.
4. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete döntött a szántódi 76.hrsz. alatt felvett, 677 m2 beépítetlen terület megvásárlásáról az értékelési szakvélemény szerinti
26.950.000 Ft vételárért.
5. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy
a Szántódi utcáról az Ady utcára történõ balesetveszélyes útkeresztezõdés megszüntetése érdekében hozza meg a szükséges intézkedéseket.
6. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete Szántód község település rendezési
eszközeinek 3. számú módosítása tárgyában a döntést elnapolta a beruházó fejlesztési tervek
átdolgozását megalapozó munkarészének megküldéséig.
7. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Szántódi járda SPAR parkoló és az
Erdészet tér közti járdaszakasz felújítására érkezett árajánlatokban döntést nem hozott, új
ajánlatokat kér be.
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2021.október 26.-i ülésén hozott döntései:
1. Szántód Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete döntést hozott arról, hogy a településkép
védelmérõl szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2021. 07. 01. hatályba lépett rendelkezési szerint
módosítani kívánja Szántód község településképének védelmérõl szóló 1/2019.(II.04.) önkormányzati rendeletét.
2. Szántód Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati
Zrt. közvilágítás aktív berendezések üzemeltetésére vonatkozó szerzõdést változatlan áron,
két évre megkötötte.
3. Szántód Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Takács Gyula Megyei Hatókörû Városi
könyvtárral a könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására kötendõ megállapodást jóváhagyta.
4. Szántód Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a karácsonyi kiadások anyagi enyhítésére hozott döntést. Döntése alapján a szántódi lakóhellyel rendelkezõ és életvitelszerûen Szántódon tartózkodó 65 év feletti lakosok részére 12.000 Ft/fõ pénzbeli települési támogatást
nyújt, amennyiben a támogatásra jogosult személy családjában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének tízszeresét. (285.000 Ft-ot)
5. Szántód Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a falugondnok 2020. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
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Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2021.november 16.-i ülésén hozott döntései:
1. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete Maurer Teodóra Anna könyvtárosi
megbízási szerzõdését változatlan feltételek mellett 2022. január 01. napjától 2022. december
31. napjáig meghosszabbította.
2. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete tudomásul vette Balatonszabadi
Község Önkormányzatának a Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társulásból 2021. december 31. napjával való kilépését, valamint Látrány Község Önkormányzata és Somogytúr Község Önkormányzata társuláshoz való csatlakozását 2022. január 1. napjával. A képviselõ-testület a társulási megállapodás ennek megfelelõ módosítását támogatja.
3. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdetett egy fõ közterület karbantartói állás betöltésére, 2022. január 1. napjától, a határozathoz melléklet pályázati kiírás szerint.
4. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Szántód, Szántódi utca járda felújítására (SPAR parkoló – Erdészet tér közötti járdaszakasz) érkezett ajánlatok közül a legkedvezõbb ajánlatot adó Délács Kft. (székhelye: 6767 Ópusztaszer, Tóhajlat u. 126. adószám:
13649698-2-06) bruttó 6.367.558 Ft értékû ajánlatát fogadta el.
5. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójában érkezett egy fõ szántódi hallgató
pályázatára ösztöndíjat állapított meg.
6. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2021. évi települési önkormányzatok „szociális célú tüzelõanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása” jogcímen elnyert támogatásra beérkezett szociális tûzifa kérelmeket elbírálta, 16 szociálisan rászoruló háztartás részére állapított meg tûzifa támogatást.
7. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete egy fõ szántódi lakos települési támogatási kérelmét elbírálta és állapított meg települési támogatást a helyi szociális ellátásokról szóló 7/2021.(VI.11.) önkormányzati rendelet alapján.
8. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az önkormányzati dolgozók részére,
2021. évben végzett munkájuk elismeréseként egy havi bér jutalmat állapított meg.
Rendeletek:
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
11/2021.(XI.22.) önkormányzati rendelete
Szántód Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésérõl szóló
1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
12/2021.(XI.22.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi igazgatási szünetrõl
Magyar Szilvia
fõtanácsos
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
8623 Balatonföldvár, Petõfi Sándor utca 1.
Tel: 84-540-330/51
Az újságban megjelent fotók készítõi: Balogh József, Balogh Józsefné, Bor Ferenc, Galóné Kárpáti
Ildikó, Hollósi Dezsõ, Hollósiné Takács Viktória, Karsai Ilona, Kovács Zsolt, László Péter, Morvay
Zsolt, Németh Zoltán, Sebestyén Ferenc, Szabó Lilla, Vizváriné Bíró Anikó
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SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLÉTNEK
SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖSZTÖNDÍJÁRÓL
( 14/2011.(X.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE )

A képviselõ-testület ösztöndíjat alapított tehetséges fiatalok közép-, illetve felsõfokú tanulmányaik
támogatására.
Ösztöndíj adományozható olyan, legalább egy éves szántódi lakóhellyel rendelkezõ és életvitelszerûen ott lakó diákok számára, akik nappali tagozaton gimnáziumban, szakközépiskolában tanulnak és
tanulmányi átlaguk a 4,5-öt meghaladja vagy a tanulmányi átlaguk a 4,75-öt meghaladja.
Ösztöndíj adományozható olyan, legalább egy éves szántódi lakóhellyel rendelkezõ és életvitelszerûen ott lakó diákok számára, akik az elsõ diploma megszerzése érdekében államilag elismert felsõoktatási intézményben fõiskolai, vagy egyetemi szintû alapképzésben nappali tagozaton folytat tanulmányokat államilag finanszírozott , vagy költségtérítéses formában tanulmányokat folytatnak, az elsõ
szemeszter sikeres befejezését követõen, ha az elbírálást megelõzõ szemeszterben a számított tanulmányi átlaguk a 4,0-et meghaladta.
Tanulmányi átlag: valamennyi oktatott tantárgy félévi (szemeszteri) tanulmányi osztályzatokból számított átlaga.
Magánszemély köteles igazolni az életvitelszerûen ottlakást a kedvezmény igénybevételekor.
Az ösztöndíj iránti kérelemhez mellékelni kell a tanulmányok folytatását, valamint a tanulmányi eredményt igazoló dokumentumokat. Az ösztöndíj iránti kérelem benyújtásának határideje minden év
február 28.napja és szeptember 30.napja.
Az ösztöndíj odaítélése tanulmányi félévre történik.
A tanulói, hallgatói jogviszony szünetelése (indokolt halasztás, külföldi ösztöndíj stb.) esetén ösztöndíj nem folyósítható.
Az ösztöndíjas köteles a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni a tanulmányi félév befejezésétõl számított 10 munkanapon belül tanulmányi eredményérõl, illetve tanulmányainak befejezésérõl.

A rendelet teljes terjedelemben megtalálható www.szantod.hu honlapunkon, valamint
ügyfélfogadási idõben megtekinthetõ önkormányzatunk irodájában.

A TÛZGYÚJTÁS SZABÁLYAI
Hazánkban széles körben elterjedt a kerti hulladékok és az avar égetése. Kevesen
tudják, hogy ez a tevékenység mennyire káros a környezetre és az emberi egészségre. Az értékes szervesanyagból az égetés során hamu keletkezik, mely csak korlátozott mennyiségben alkalmas talajerõ-utánpótlásra. Ezzel szemben komposztáláskor maradéktalanul elbomlanak a növényi részek és hasznos humusz keletkezik.
Egy átlagos kerti tûz, melyben vegyesen égetünk avart, fûnyesedéket és gallyakat,
óriási légszennyezést okoz. A nagy szennyezést elsõsorban a rossz légellátás, az
alacsony égéshõmérséklet, magas nedvességtartalom okozza.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény értelmében 2021 január 1-jétõl a zöldhulladék
égetése országosan tilos!
Szántód Község Önkormányzata
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SZÁNTÓDPUSZTA
Beszélgetés a Szántódpusztai
felújítási munkálatokról
Witzmann Mihály országgyûlési
képviselõvel
Mi, szántódiak, nem csak földrajzilag vagyunk közel a „pusztához”, hanem érzelmileg is.
Ma is többen élnek Szántódon az
egykori Szántódpuszta lakói közül, akik – ha szóba kerül – elérzékenyülnek, visszagondolva az ott
töltött évekre.
Ha két ember beszélget községünkben, gyakori téma, mi lesz a
páratlan értékû közkedvelt épületegyüttessel? Különösen az utóbbi
idõben nyújtott ez szomorú látványt. Beszakadt istállótetõ, elhanyagolt épületek. Azt azonban látni lehetett, hogy az ott dolgozók
mindent megtettek a fenntartásért.
Az is köztudott, hogy Szántód
polgármestere – Vizvári Attila és a
képviselõ-testület – amikor csak
kellett, támogatta a rendezvényeket, felújíttatta, rendszeresen gondozta a mûemlék temetõt. A háborúban megsérült, javíthatatlan
kõkereszt helyébe újat állíttatott,
új kerítés és járda készült.
Azt is elmondhatjuk, hogy olyan
neves ember, mint Boross Marietta – akinek jelentõs szerepe volt
Szántódpuszta értékeinek megmentésében – több alkalommal is
részt vett rendezvényeinken.
Boross Marietta etnográfus-muzeológus, 1920. augusztus 21-én
született Szántódpusztán.
Örömmel hallottuk, és látjuk,
hogy ebben az évben elkezdõdött a mûemlék együttes
felújítása.
Witzmann Mihály:
Néhány évvel ezelõtt ígéretet tettem, hogy Szántódpusztát felújítjuk. Ez év március 11-én megindultak a munkálatok. A majorsági
épületek fejlesztése, és a látogató
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központ kialakításának elsõ üteme 1,5 milliárd forint vissza nem
térítendõ támogatásból valósul
meg. Ehhez a kormány még 290
milliárd forintot biztosít hazai forrásból.
A plusz támogatásnak köszönhetõen, az állam visszavásárolja a
korábbi kormányok által eladott
Ádám pincét, a cselédházak és a
keresztistálló tetõszerkezete is
felújításra kerül.
A megszépülõ épületek valódi közösségi térré válnak, a szabadidõ
kulturált és hasznos idõtöltés
helyszínévé. A megszépülõ gazdasági épületek helyt adnak az
állattartásnak, a lovas hagyományok ápolásának.
A leendõ piactér a termelõk és kézmûvesek portékáinak értékesítésére, vagy akár a helyi alapanyagokból készített élelmiszerek megkóstolására biztosít majd lehetõséget.
Biztos vagyok benne, hogy a fejlesztés méltó lesz a
majorság történelmi múltjához, és jelentõsen hozzájárul a balatoni és a somogyi térség turisztikai
szolgáltatásainak bõvítéséhez.
Szántódpuszta fejlesztésével régi álmunk válik valóra!

Megterveztük, hogy kerékpárral is egyre könnyebb
legyen elérni. A hamarosan induló SzántódKõröshegy-Kereki kerékpárút folytatásaként tervezünk egy további szakaszt is megépíteni a
közeljövõben, amely Szántódpuszta kerékpáros elérhetõségét tenné lehetõvé biztonságos körülmények között.
A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló
projekt a tervek szerint 2021. december végén zárul.
Összeállította: Morvayné Török Csilla
(Forrás: Witzmann Mihály(facebook oldala)

A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI
Községi kirándulás
Végre az idén el tudtunk menni hazánk eddig
még nem látott területére közösen.
Úticélunk ezúttal Gemenc, ezen
belül is Baja és Pörböly látnivalói. Illetve út közben Simontornya vára. Szeptember 26-án,
szokásunkhoz híven az ALDI
parkolójában találkozott csapatunk. Nyolc órakor útnak is indultunk. Egy óra buszozás után
megérkeztünk Simontornyára,
ahol az 1270-es években épült
várat néztük meg, amely 1975tõl mûködik múzeumként. A
község szívében található várat
könnyen meg is találtuk. Annak
ellenére, hogy messzirõl egyáltalán nem tolakodott a méreteivel, mégiscsak szép látvány tárult a szemünk elé. Komoly

történelmi emlékkel és jelentõséggel bíró vár,
így jó fél órát is elvoltunk a felfedezésével. Fél
tíz után indultunk tovább Baja felé. Hosszú út
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állt elõttünk, és bizony meg is csúsztunk bajai
érkezésünkkel. Igyekeznünk kellett az elsõ
úticélunkhoz, amely a Duna és a Sugovica torkolatánál várt bennünket. Európában kevés helyen található ilyen dunai táj, mint Baján. A
Türr István kilátót látogattuk meg elõször. Jobban hasonlított egy emlékmûre, mintsem egy kilátóra. Viszont az emlékmûnek volt egy emelete, ahova fel lehetett menni. Onnan a csodálatos Dunát szemlélve már olyan érzése volt az
embernek, mintha egy kilátó tetején lenne.

Szántódi Hírlevél

vas” címû kiállításnak. Tárlatvezetés után a 15.00 órakor induló erdei kisvasúthoz indultunk. Malomtelelõig váltottunk
jegyet, ami körülbelül félórás
útra van. A pörbölyi állomás
közelében van egy vadaspark a
sínek mellett. Nagy tetszést
aratott, amikor a vonat zajára
vaddisznók és szarvasfélék jöttek a kerítéshez. Malomtelelõ
megállónál egy kis fotózás erejéig kiszálltunk a szerelvénybõl.
Számomra egy picit fura volt,
hogy visszafelé ugyanazon az
útvonalon jutottunk a pörbölyi
állomásra. Végülis az idõ gyönyörû volt, az erdõ úgyszintén,
ami kárpótolt az útvonalért.
Hazafelé tartva megálltunk még egy fagyira Ba-

Innen sietõsen távoztunk, mert a Petõfi-szigeten
ebéddel vártak minket. Egy kicsit kalandosra sikerült az étterem megtalálása, de végül elfogyasztottuk friss és kiadós ebédünket.

ján, a Sugovica parton, ahol teljesen elvarázsolt
bennünket a mediterrán hangulatú környezet. A
délutáni napsütésben szépséges volt a fõtér, ahol
aktív élet zajlott. Majdnem lement már a nap,
mire rászántuk magunkat az indulásra… Tartalmas hosszú napot töltöttünk együtt.

Bajától körülbelül 10km-re van a gemenci kisvasút pörbölyi állomása. Mi viszonylag késõn,
egy óra után érkeztünk Pörbölyre. Eõször az
Ökoturisztikai Központban álló Frigyes fõherceg
felújított, vadászkastélyt mintázó kiállítási pavilonjához igyekeztünk. Az épület ad otthont
a “Legenda és valóság: a gemenci gímszar-
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Idõsek tisztelete
Mint, ahogy az õszi kirándulásunkat, az idõsek
napját is meg tudtuk tartani idén.
Legidõsebb polgárainkat községünk vezetõje köszöntötte otthonukban. A hölgyek közül Pusztai
Lajosnét, Rózsika nénit, az urak közül pedig
Cseh Feri bácsit egy-egy ajándékkosárral.
Október 8-án délután az emeleti nagyterembe
vártuk a szántódi szépkorúakat. Nagy örömünkre szép számmal el is jöttek a meghívottak.
Polgármesterünk köszöntõje után a gyerekek
mûsora következett. A közkedvelt mûsorszám
résztvevõi most is osztatlan sikert arattak. Ezúton is hálásan köszönjük, hogy vállalták a szülõk és gyerekek a próbákat és a szereplést!

2021. december
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A gyerekek, akik színesítették a mûsort fellépésükkel:
László Csenge, László Réka, Mucza Milán,
Mucza Rozina, Németh Mara, Oláh Dominik,
Ricza András, Ricza Anna, Szabó-Koncsag Anna és édesanyja Szabó-Koncsag Renáta.
M. Legrand: Az idõsek tisztelete c. verssel és
egy általam megfogalmazott kis történettel köszöntöttem a jelenlévõ meghívottakat.
Az idén elõször szerettem volna egy kicsit más

mûsorral kedveskedni a jelenlévõknek, ezért
esett választásom a tabi székhelyû színjátszó
csoportra. A „Zokni” címû darabjuk számomra is csalódás volt. Úgy gondolom, hogy a szépkorúaknak a közeljövõben csak táncos, zenés
mûsort fogunk megrendelni, hogy igazi jókedvvel teljen a délután.

Vizváriné Bíró Anikó

levesemre a fagyott zsírcseppek
lelkemre az elmúló kincsek.

„Én lassan megöregedtem.”
(Solti Károly nótaénekes után)
Az éjjel ágyam mellé az õsz
kucorodott.
A tavaszi zsongás már rég emlékké
foszlott.
A nyár hevét még érzem bõrömön,
de csorognak az évek, az elfolyó
idõn.
Már új terveket nem szövögetek,
rendezgetem a régi emlékeket.
Summázom, hogy miért volt
érdemes élni,
s mit kellett volna máshogyan tenni.
Ellep estéimben a magány, a
fájdalom.
reggel asztalomhoz ül a céltalan
nyugalom.
Beköltözött papucsomba a
csoszogás,
gondolataim közé a csendes
motyogás.
Rátelepült agyamra a feledés
inaimba a remegés
bõrömre a repedés
barátaim közé a temetés
vágyaimra a lemondás
dalaimba a búsulás
boromba a keserûség
napjaimra az egykedvûség

Finom vacsorával, süteménnyel és kellemes beszélgetéssel ért véget ez az este.

Szívemet elborítja a félelem:
Lesz-e elég hitem, hogy
megmentsen?
Hogy lesz-e ki letörli homlokom,
ha betegen majd az ágyat nyomom?
Mellém szegõdik-e az Isteni
kegyelem,
mikor már fogyni látszik erõm, s életem?
Ha majd végleg elmegyek,
lesz-e valaki, aki majd emleget,
marad-e valami, amit itt hagyok,
vagy csak egy halom földdé
válhatok?
De a földben nõhet még virág,
ami emlékeztet majd rám!
Csak az õsz suhog a lábamnál,
még a tél a hegyen túl jár.
Még színes az ég alja,
a fény még az arcomat az mossa.
Nem sirathatom el még magamat!
Az élet még oly sok szépet adhat,
s ha a kávéban már remeg is a kanál,
a kezem a Tiédben nyugalmat talál.
Szívemben még vágyak zenélnek,
lelkemben szólhat még az ének!
Nézd, még a poharam félig tele van!
Vár még egy ölelés itt a karodban.
S ha ez egy utolsó ajándék,
Veled minden édes percet megosztanék.
Szántód, 2021. július 3.
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’56-os megemlékezés
Október 22-én délután 15.00 órakor kezdõdött
megemlékezésünk, az Erdészet téren lévõ kopjafánál.
Idén ünnepségünk Kurdiné Éberhardt Edit alpolgármester asszony beszédével indult, majd a
balatonföldvári Gróf Széchényi Imre Általános
Iskola három 8. osztályos tanulója által elõadott
versek hangzottak el. Név szerint; Farkas Fanni, Németh Mara, Szentannai Száva, felkészítõ
tanáraik; Andorka Miklós és Farkasné Geiger
Csilla. Ezután még két vers hangzott el szántódi lakosoktól, Balogh Csaba és Mucza Milán elõadásában. Az ünnepség befejezéseként a Szabadság madara c. dal elhangzása közben egy
mécsesekbõl kirakott madár alakzatot gyújtottunk meg.
Ünnepségünk zárásaként a jelenlévõ szervezetek
elhelyezték koszorúikat és fellobbantak az emlékezés gyertyalángjai.
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Karácsony üzenete
(és az enyém is)
Közeledünk az év legszebb ünnepéhez, amely a
családról, a barátainkról, a gondoskodásról és az
együtt töltött pillanatokról szól. Embert próbáló
idõket élünk. Az otthon melege az, amibe kapaszkodhatunk. A karácsony ugyanis nem a feldíszített karácsonyfában, vagy a roskadozó karácsonyi asztalon van, hanem az egymásra való
odafigyelésben, az összefogásban, egyetlen gyertyaláng fényében vagy a másik ember szemében! És ne feledjük, hogy a szeretetet életünkben
kell kimutatnunk egymásnak!
Mindannyiuknak kívánok meghitt, áldott alkalmakat a készülõdés forgatagában és az ünnepek
alkalmával!
Szeretettel:
Balogh Józsefné Zsuzsa
mûvelõdésszervezõ

Advent
Az idén is idõben kikerültek községünkbe az advent fényei, illetve a csomópontunkba a Betlehem. Köszönet a DÉLÁCS KFT.- nek, hogy minden évben ingyenesen helyére emeli és januárban visszajuttatja telephelyünkre a Betlehemi jászolunkat!

IBCC Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa
Ez a legnagyobb horgászverseny, amelyre számos országból érkeznek versenyzõk a Balaton partjára. Idén október 24-30. között rendezték meg. Ugyanúgy, mint tavaly, két csapatot láttunk vendégül a Rigó utcai strandunkon. Akik kilátogattak a verseny színhelyére, a 187-es és 188 -as rajtszámú csapatot követhették figyelemmel a 140 óráig tartó megmérettetésben.
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A KÖNYVTÁR HÍREI
Válasz ifj. Fekete Istvántól

A Magyar Népmese Napja

Augusztus vége felé nagy örömmel vehettem kézbe ifj.
Fekete István újabb küldeményét. Az író - ami számomra igen nagy megtiszteltetést jelent - meglepett a
nevemre dedikált Bûn lenne panaszkodnom címû legújabb könyvével, továbbá néhány folyóirattal (Amerikai Magyarság). Az abban szereplõ állandó rovata
(Amerika, oh!) mindig érdekes témákat vet fel, jól
tükrözi a sokoldalú személyiségét és a jó humorát.
Ami számomra külön örömet okozott, hogy válaszlevelében ifj. Fekete István sok kötetes író, újságíró igen
elismerõen vélekedik a legújabb Lehelke kötetem
meséirõl. E helyütt is tisztelettel megköszönöm a neves írónak, hogy írásaimat értékelésre méltónak tartotta.
Az utóbbi idõben ifj. Fekete István mûvei iránt - közülük, mivel évek óta gyûjtöm, könyvtárunkban számos
mûve hozzáférhetõ - egyre több olvasóm érdeklõdik.
Intézményünkben az író édesapja mûveit szinte folyamatosan kölcsönzik, de amióta az utóbbi években a
SZKÍT rendezvényeinken a fiával folytatott levelezésemrõl is szóltam, az õ mûveit is mind gyakrabban
keresik.
A Chicagóban élõ írónk számára - a szántódi olvasóim nevében is nagy tisztelettel - továbbra is jó egészséget és kiváló alkotókedvet kívánok.

E jeles ünnephez kapcsolódva Charlotte Bronte angol
írónõ aforizmáját idézem:
„A figyelõ fül oldja meg a mesélõ nyelvet.“
A mesék hallgatását, olvasását nagyon fontosnak tartjuk. Gyermekeinknek minél elõbb kell kezdenünk
mesélni, velük rendszeresen mesét hallgatni. A népmesék megismerésének fontosságát, azok szépségét
minden gyermeknek meg kell ismerni. Egyre közismertebb a mesék terápiás hatása.
Ez alkalomból az idén õsszel a könyvtárba érkezõk figyelmét felhívtam a rendelkezésünkre álló szerencsére igen szép számú Benedek Elek mesekönyveinkre,
melyeknek száma az õsz folyamán ismét bõvült. A
kedves olvasók örömmel lapozgathatják a legújabb
Elek apó kötetet, melynek címe Nagyapó mesél Évikének. Olvassák örömmel!
Örülünk, hogy a balatonföldvári iskolásaink egy csoportja egy pályázat révén szeptemberben eljuthatott
Erdélybe. A kirándulás során két szántódi 8. osztályos
tanuló - Németh Mara és Repkó Lili - is megtekinthette Benedek Elek magyar újságíró, író, országgyûlési képviselõ, „a nagy mesemondó“ szülõházát.
Reméljük, e látogatásnak köszönhetõen tanulóink

Állományrendezés
A lezajlott nagy nyári könyvtári forgalom után a teljes állomány rendbetétele során kedves munkatársam - Németh Henrietta - kitartóan
segített, akinek ezúton is szeretném kifejezni hálás köszönetemet.
Állománygyarapodás
Szeptember elején ismét új könyveket kaptunk. A balatonboglári kolléganõ - Béres Krisztina - a korábban vásárolt és feldolgozott - a magyar nyelv szépségét, értékeit, igazi ritkaságait összegyûjtõ - köteteken kívül még néhány gyermekkönyvet,
történelmi és romantikus regényeket hozott könyvtárunk részére. Beszerzésre került részünkre még néhány olyan könyv is, amelyeket korábban csak könyvtárközi kölcsönzés révén tudtam biztosítani az olvasóim számára. Mindezekhez jó válogatást és kellemes
idõtöltést kívánok.

Fotó:Bogyiszlai Zoltán

még nagyobb érdeklõdést fognak mutatni e neves személyiség mûvei iránt.
A helytörténeti gyûjtemény anyagának rendszerezése
Elkészült az egyre bõvülõ anyag újabb dokumentumokkal történõ kiegészítése. Az állandó kiállítás érdekességei közé tartozik az 1999. augusztus 11-én
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(12.47-12.54 közt tartó) észlelhetõ teljes napfogyatkozás emlékét õrzõ póló. Azt régebben Morvayné Török
Csilla adta a gyûjtemény számára. Akkoriban a híradások szerint a teljes napfogyatkozás Szántódon volt
a leghosszabban megfigyelhetõ.
Az említett póló mellé az idén szeptemberben Dr.
Domokos Tamás úrnak köszönhetõen elhelyezésre
kerülhetett egy grafikon, ami a Szántódon e jelenség
közben érezhetõ hõmérséklet alakulását ábrázolja.
Érdemes megfigyelni a jól látható hõmérsékleti különbséget.
A község által régebben készíttetett pólók mellé az
utóbbi években tervezettekbõl is tettünk el emlékbe.
Ugyancsak megõriztünk az utókor számára a SZKÍT
résztvevõi számára ajándékozott tárgyakból is egyetegyet.

Folyóiratrendelés
Az elõzõ évekhez hasonlóan október elején megtörtént a folyóiratok megrendelése. Ilyenkor a már javasolt egységcsomagok közül a község lakossága létszámát figyelembe véve lehet egy ajánlatot elfogadni,
melynek kiválasztása során igyekszem az olvasóink
minden korosztályának és érdeklõdési körének a leginkább megfelelõ összeállítást igényelni.

Az Aradi Vértanúk Napja

Történelmünkben rövidke pillanat,
ím, egy év, ezerkilencszázötvenhat,
de csillaga, október huszonhárom,
tündöklõn átragyog sok száz határon.

Október hatodika - az Aradi Vértanúk - tiszteletére
szeptember végétõl október végéig - a könyvtár elõterében lévõ tárlókban egy kiállítás volt látható, melyben az emléknappal kapcsolatos köteteken túl érdekes - a nõk és az anyák e szabadságharcban betöltött
szerepérõl szóló - cikkek, valamint költemények is olvashatóak voltak.

Október 23.
Nemzeti Ünnepünket egy kortárs költõ 2011-ben íródott versével köszöntjük.
Drotleff Zoltán
ÖTVENHAT EMLÉKÉRE
/részlet/

Mint hû magyar megállok, mindenáron,
meghajtom fejem, Nektek, sok barátom,
bátor hõsök, kik túl vagytok halálon,
s Nektek, akikkel közös utam járom.
E dicsõséget feledni nem szabad,
a zsarnokság testén, oly nagy seb hasadt,
egy kisgyermek fájdalmasan született,
és szabadságnak hívták a kisdedet.
Könyvajánlás
Igazságot az 1956-os Corvin köznek
A Nemzeti Ünnep elõtt került ki a nyomdából Professzor Dr. Vincze János - akit az érdeklõdõk a X.
SZKÍT- en remek elõadása révén már megismerhettek - legújabb könyve, ami az NDP Kiadó gondozásában jelent meg és az Igazságot az 1956-os Corvin köznek címet viseli. A szerzõ foglalkozik a forradalmat
megelõzõ helyzettel, a Corvin köz fõparancsnokainak, elõ, - és utóéletével. Vincze János részletesen
feldolgozza a forradalom elõrengéseit, a tündöklõ
napjait és a megtorlásokat, elemzi a szabadságharc
buktatóit és utórengéseit. Minden e korszak iránt érdeklõdõ kedves olvasó szíves figyelmébe ajánlom ezt a
tanulmányozásra méltó, sok fényképpel, dokumentummal ellátott, szép kivitelezésû könyvet.
Koszorúzás Tüskés Tibor emlékére
Községünk szülöttének, könyvtárunk névadójának a
tiszteletére - halálának évfordulója napján, november
11-én (csütörtökön) 14.30-kor - a könyvtár elõtti emléktáblánál Tüskés Tibor emléke elõtt róttuk le tiszteletünket.

Szántódi Hírleveél

16. oldal

A jelenlévõk köszöntése után néhány gondolattal emlékeztem az íróra, a családtagjai és a rokonai nálam
tett látogatására, és felhívtam a figyelmet az író menye - Knapp Éva - nyáron megjelent Andocs címû
könyvére, és szót ejtettem annak a bemutatójáról is.
Ezután Rozsos Gábor Üzenetek Tüskés Tibornak
címû versét Balogh Józsefné olvasta fel, majd a község
vezetése, lakossága és a könyvtár olvasói nevében koszorút helyezett el Vizvári Attila polgármester úr és
Kurdiné Éberhardt Edit alpolgármester úrhölgy.
Tüskés család tagjai, miután tudomást szereztek a
megemlékezésrõl, köszönetüket fejezték ki Szántód
Község Önkormányzatának, és a könyvtár vezetõjének, hogy Tüskés Tibor emlékét évrõl évre megõrzik.

2021.december

Téli szünet
Tisztelettel értesítem a kedves olvasókat, hogy az idén
az utolsó könyvkölcsönzési lehetõség december 20-án
(hétfõn), az új évben pedig az elsõ alkalom január 3án (hétfõn) lesz.
Minden kedves érdeklõdõt sok szép olvasnivalóval és
szeretettel várok 2022-ben is.
Karácsonyköszöntõ
Minden kedves olvasónak Völgyi Ildikó (Lédikó) Látomás címû versének egy részletével szeretnék áldott
karácsonyi ünnepeket, kiváló egészségben eltöltendõ,
boldog és sikeres új
évet kívánni.
„Üstökösök száguldanak tova
Fénycsóvájuk ívet mutat
Megkarcolják az ég tükrét
Felragyog rég látott kincsén
Betlehemi jászolban
Egykor gyermek feküdt
S lángolt a csillag
Utat mutatott, s kéretlen
Három királyt elvezetett
A lényeghez, a mélységhez
Minden ember üdvére
A kereszttel élni kell...“
Maurer Teodóra
könyvtáros

Vegyen könyvet karácsonyra!
Az egyik leghasznosabb és kedves szeretteink számára örömteli ajándék, ha számukra a karácsonyfa alá
könyv is kerül.
Kedves olvasóink szíves figyelmébe ajánlom a könyvtárunkban is kapható köteteket, melyek közt több neves kiadó és szerzõ értékes kiadványai közül válogathatnak érdeklõdési körüknek megfelelõ ajándékot.
Új könyvek érkeztek
November közepén kaptuk meg az idei év utolsó könyvszállítmányát. E kínálatból kedves olvasóink kortárs magyar és külföldi írók regényei, legújabb sorozatok kötetei, érdekes szakkönyvek, szép gyermekkönyvek, valamint több olvasó egyéni kérésére beszerzett kötetek közül - örömmel válogathatnak új olvasnivalót.
Kötelezõ a maszk viselése
A 633/2021. (Xl.18.) Kormányrendelet szerint november 20-ától (szombattól) kötelezõ a maszkviselés - úgy
a dolgozók, mint a látogatók számára - az intézmények látogatók által használt tereiben is. Ez a könyvtárakra és a könyvtári szolgáltató helyekre is vonatkozik.
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A SZÁNTÓDI MAGYAR NÓTAKÖR ÉS A NYUGDÍJASKLUB HÍREI
Szeretettel üdvözöljük olvasóinkat!
A nyári fellépések és sûrû programok után, most meghitt, családias légkörben telnek a próbák és
nyugdíjas összejövetelek. Születés és névnapok megünneplése mellett, mindenkinek a kedvenc
nótáját énekeljük és játssza el Bognár Gyula, vezetõnk.

Kirándultunk a Jeli Arborétumba
Hasonló jókedvet, vidámságot és
Egészségben Gazdag, Áldott Ünnepeket Kívánunk
A Szántódi Magyar Nótakör és Nyugdíjasklub Tagjai.
Üdvözlettel:
Sebestyén Ica és Feri
nótakör tudósítói.

Sajnálattal és fájó szívvel búcsúzunk
elhunyt nyugdíjas és nótás társunktól,
Zilahi Sándortól.

Az Angyalok vigyázzanak rá!
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95 ÉVES SOMOS
Szántód somosi településrészén 95 éve épültek az elsõ házak, ezért én innen számítom a létezését. Ez a tanulmány nagyjából az 1920–1960.
közötti fél évszázadot öleli fel és az õsi Somos területével foglalkozik. Ma már kevesen tudják,
hogy egykor a Balatonszárszó és Zamárdi közötti partszakasz is Kõröshegyhez tartozott. Somos
egy háromszög alakú területen fekszik. Határai a
kezdetben: nyugatról a kaposvári országút és a
rét; északról a Csemetekert; délrõl egy széles
földút, melyen a kõröshegyi tehéncsordát hajtották legelni. A somos-dûlõhöz tartozó terület eredetileg Kõröshegy úrbéres telkes-gazdáinak birtoka volt, amelyet régen legelõként használtak. A
19. szd. második felétõl a papi földek is itt terültek el.

Somos az úgynevezett jégkorszaki peremen,
a Balaton felõli oldalán fekvõ rét legelõjénél 5-8
méterrel magasabban fekszik. Ez volt Kõröshegynek a Balatonhoz legközelebb esõ száraz
területe, ami lehetõvé tette azt, hogy az épületek
alá száraz pincéket és jó ivóvizet adó kutakat ássanak. A pince azért bírt nagy fontossággal, mert
akkoriban még nem voltak hûtõszekrények. Somos ivóvize olyan jóízû volt, hogy azt kocsival
szállították a Földessy vendéglõbe! A nyilvános
kerekes kút az Árnyas utca végén állt Szatmáriék
elõtt, amelyhez az asztalos Szatmári Feri bácsi
fából, cserépfedéssel készített kávát. Az 50-es
évek második felében ezt kézzel hajtható, öntött-

vas szivattyús kútra cserélték. Ez a mai napig emlékként látható a lefedett kút mellett.
A régi somos területét Razgha Gyula egykori
kõröshegyi körjegyzõ és Löventritt Sámuel szántódi fakereskedõ vásárolta meg, ami már 1911ben a tulajdonukat képezte. Majd egy mérnök
irányításával ezt felparcellázták és három utcát
nyitottak: Árnyas (ma Platánsor) utca, Napos utca és Akácos utca. Somos csak egy ponton kapcsolódott a kaposvári országúthoz, mégpedig az
Árnyas utca, a Babszem villánál. A többi zsákutca volt.
„Érdekeltek mindenben a legkörültekintõbben
jártak el; a telepnek szánt területet elõször is közkutakkal, vagyis egészséges ivóvízzel, majd kocsiutakkal látták el, ennek megtörténtével nyomban az utakat fákkal szegélyezték. A parcellázott telkek az ismerõsök, s azok rokonai körében csakhamar elkeltek. A háború [I. világháború] a további fejlõdési lehetõségeket meggátolta. Balatonsomos fejlesztését el
kellett halasztani. Az agilitásáról
közismert fõjegyzõ most is mindent megtesz a telep és a nyaralótulajdonosok érdekében. A fõjegyzõ elnöklete alatt 1933-ban
megalakult a somosi érdekközösség bizottsága, melynek intézõbizottsági tagjai Kaiser Jenõ
és Varga István villatulajdonosok, kik hivatva vannak Balatonsomos érdekeit még elõbbre vinni.” –
írja az Új Somogy újság 1935.01.31-i száma.
„Harminc telek még 1926-ban elkelt. Két villa
még ugyanebben az évben felépült.” – olvasható
Kõröshegy monográfiájában. A Kaiser család
elõdeinek a visszaemlékezése szerint a villák közül elsõként épült fel az övéké valamint a Pintér/Batizi nyaraló. A legtöbb villát még a II. világháború elõtt építették fel. Két kivétellel ma is állnak a képeslapon látható épületek. Egy telket iskolának tartottak fenn.
Razgha Gyula a kõröshegyi Horváth Lajos
postamester lányát, Jankát vette feleségül. Az Ár-
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nyas utca 3. szám alatti, fürdõszoba nélküli házat eredetileg
Razgha Gyula építtette, de mivel
nem volt vele megelégedve,
ezért eladta sógornõjének, Horváth Lenkének. Majd ezt követõen megépítette az Árnyas utca
4. szám alatti házat, ahol kezdettõl fogva állandó lakosként
éltek. A rokonságnak köszönhetõen a két ingatlan között egy
kiskapu biztosította az átjárást.
Razgháék állandó személyzetet
tartottak, akit Marinának becéztek. Óvodás koromban, az 50es évek második felében Gyula
bácsi már nem élt, de Janka nénivel sokat sétáltam a kertjükben, amely szomszédos volt a
mi lakhelyünkkel. Egy fiuk született, András (Bandi bácsi), aki
orvos lett Budapesten.
Villany a Somosban az alapítás óta van, de az utcai közvilágítást nem tudták megoldani a
hatalmas lombú juharfák miatt.
Az elektromos vezetéket – a telepet körbeölelve – a telkek végében építették ki,
a csapadékvíz elvezetõ árok mentén. Az oszlopsor még ma is megtalálható a jelenlegi Platánsor
utca és a Csemetekert utca telkeinek határán. Iskolás koromig az Árnyas utca 3. szám alatt laktunk, így világosan emlékszem a következõ szóhasználatra: „a két kerítés között”. (A somosi Platánsor utca – amelyben soha nem volt platánfa –
és a földvári településhatáron levõ platánfa allé
elnevezés nagyon megtévesztõ lehet, így segélyhívás esetén könnyen rossz helyre érkezhet ki a
mentõalakulat.)
Az erdõ felõl érkezõ villámárvizek kivédésére
egy gondosan megtervezett árokrendszer óvta
Somost. Az egyik árok a Csemetekert kerítése és
az Árnyas utcai telkek mögött húzódott, a két kerítés között. Ez egyben anno határárok is volt Kõröshegy és Zamárdi között. A másik árok a Jókai
utca végén ebbõl ágazott le, és az Akácos utca
telkei mögött futott. Emlékszem arra, amikor az
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50-es évek végén a keresztapám temette be az
árkot a Jókai utca északi oldalán levõ telkének
végében. Ezek az árkok idõvel sajnos eltûntek,
amelyek most is hasznosak lennének a dombok
felõl érkezõ villámárvizek biztonságos levezetésére. Mindkét árok az országút melletti árokba
torkollott. Ezért készült az akkori községhatáron
az országút alatti nagyméretû betonhíd, hogy
azon keresztül – a somosi strandhoz vezetõ platán allé árkában – elfolyhasson a víz a Balaton felé.
A kaposvári országút akkoriban a 66-os számot viselte, és a Babszem villa elõtt volt a 63-as
kilométerkõ. Akkoriban ez kövesút volt, amit a
nyaralótulajdonosok évente olajjal locsoltak,
hogy ne porozzon az elhaladó jármûvek miatt. Az
50-es években Somosnak volt buszmegállója is,
amely a „Szántód, Babszem-megálló” nevet viselte. A jellegzetes buszmegálló táblát a telefonoszlopra szerelték fel. Vasútállomás legközelebb
Szántódon volt. A szántódi postahivatal (gyer-
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mekkoromban Lászlóné Margit néni) kézbesített hogy a cukorkákat üvegtégelyben tartották és kis
Somos területére is, ami közigazgatásilag Kõrös- lapáttal merték át papírzacskóba. Miután bezárt a
hegyhez tartozott. Ebbõl idõnként problémák Fóris bolt, valamikor az 1960-as évek elején a Jóadódtak, mert a somosiak részére a hivatalos le- kai utca 4. szám alatt nyílt vegyesbolt, Kömpf Imveleket Kõröshegyre címezték, amit így késve re telkén, amelyet kezdetben Õ és felesége üzekaptak meg, vagy ritkán el is kallódott. Somos- meltetett.
ban mindössze két iparos volt, az asztalos Szatmári bácsi az Árnyas utca utolsó házában, valaA Somosban többségében a középosztály
mint a Balassa borbély, az Akácos utca elsõ há- vett telket és épített rá házat. Közöttük megtalálzában. Ez utóbbinak a réztányéros cégére az or- ható volt többek között: mûépítész, ügyvéd,
szágút felõl a bal oldali elsõ juharfára volt felerõ- nyug. plébános, gimnáziumi igazgató és tanár,
sítve, hogy az ott elhaladók is láthassák.
nyug. posta-fõigazgató, MÁV fõintézõ, iparügyi
Somos közellátása több csatornán keresztül miniszteri tanácsos, egyetemi tanár, Hangya Szövolt biztosított. A tejet a
bálványosi uradalomból Ács Lajos szállította házhoz és vitte el
az üres cserekannákat. A kenyér az 1930-ban létesített kõröshegyi Antal pékségbõl érkezett. A poros út miatt Antal bácsi
ponyvával takarta le a kocsiján a
friss, illatos kenyeret, péksüteményt. Kerékpárral jöttek a kõröshegyi hentesek segédei. Vállukon nagy, széles háncsszatyorban hozták a megrendelt FORRÁS:
árut. A legtöbb hentes a falu kö- DARABANTH AUKCIÓS HÁZ
zepén lakott, de a mokány, fekete bajszos hentes vetkezet vezértitkára (õ Gyurkó László az Akácos
és mészárosnak, id. Szárnyasi János bácsinak a utcából). Egyúttal õk voltak tagjai az 1936–1948.
háza és az üzlete Kõröshegynek a Somos felé között mûködõ Balatonsomosi Fürdõegyesületesõ részén állt. A Hangya Szövetkezeti Boltból a nek, amely 23 taggal indult. Feladata az utak
megrendelt fûszerárut, mosószert egy speciális rendbetartása; gyalogutak kavicsozása; fásítás; a
kerékpárral hozták ki, melynek felcsapható lába somosi strand kezelése, Kõröshegy községgel
volt. Az árut a bicikli elején lévõ négyszögletes karöltve. Már az elsõ években befásították a Bafém kosárba rakták be. (A „Hangya Termelõ Érté- latonhoz vezetõ – az idõközben megszüntetett
kesítõ és Fogyasztási Szövetkezet” 1898-ban ala- sorompóig vezetõ – sétautat (platán allé), valakult, mint országos üzlethálózat, de Kõröshegyen mint a strand környékét is. A fürdõegyesület tagcsak 1920-ban jött létre.) A kõröshegyi asszo- jainak joguk volt a Kõröshegyhez tartozó somosi
nyok kettesével jöttek gyalog, mezítláb vagy kö- strandon kabint felállítani. Az egyesület bevétele
tött tutyiban. Fejükre puha karikát tettek, arra a az évi tíz Pengõs tagdíjakból és a vendégek hozkosarat. Bementek az udvarokba, vagy megálltak zájárulásából tevõdött össze.
a kapu elõtt, úgy kínálták hangosan a portékájuRazgha Gyula 83 éves korában tüdõgyullakat. Az érte járó pénzt jól bekötötték kendõjük dásban hunyt el Somosban, akit a kõröshegyi tecsücskébe. 1954 tavaszán a Kõröshegy felé ve- metõben helyeztek örök nyugalomra. Felesége
zetõ országút kanyarulatában, a rét felõli oldalon tíz évvel élte túl férjét. Egy idõre a köztiszteletben
az elsõ házban megnyílt a Fóris-féle vegyeske- álló körjegyzõrõl nevezték el a Kõröshegyrõl
reskedés. Óvodás koromból arra emlékszem,
Balatonföldvár felé vezetõ utat. Az 1950-es
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évek közepén – az eredeti õsi Somostól délre –
Kõröshegy újabb területeket parcellázott ki. Így
jött létre késõbb a Jókai, az Ady és a Hársfa utca.
Végül pedig 2002-ben népszavazás eredményeként Somos átcsatlakozott az 1997-ben önállóvá
vált Szántódhoz. Ezzel egyúttal megszüntek a
postai kézbesítési problémák, valamint a közösségi programok is könnyebben megközelíthetõvé váltak, mert kivilágított utcák járdáin juthattak
el oda. Elõtte csak sötétben, gyalog vagy kerékpárral juthattak be a bátrabb somosiak az esti kõröshegyi rendezvényekre.
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Somosi Érdekközösség Bizottsága. Nem is csoda, hogy 1929-ben a Minisztertanács a 46. ülésén, 2. napirendi pontként
az „értékes közszolgálati és közéleti tevékenységéért” magas kitüntetésre terjesztette fel
Razgha Gyulát. Hogy elõdeink emlékét az utókor
számára megõrizhessük, róla is érdemes lenne
utcát elnevezni és emléktáblát elhelyezni a ma is
álló háza elõtt. Addig lenne jó lépni ebben is,
amíg ezek az emlékek nem merülnek a feledés
homályába.
Bor Ferenc
További képek és csatlakozási lehetõség a „Helytörténeti kör Szántód” tagjaihoz:
www.szantodanno.club.hu
Megköszönném, ha a kedves Olvasók a további
helytörténeti tanulmányok készítését régi képek
kölcsönadásával támogatnák!
Forrás: Somos története – dr. Pillis Iván kézirata /
Új Somogy újság – 1920-1930-as évekbõl / Kõröshegy monográfia

Varga Zoltán
Költözõk dala

A fentiekbõl kitûnik, hogy Somos alapításának legfõbb mozgatórugója az agilitásáról ismert
Razgha Gyula körjegyzõ volt.
Számos tisztséget töltött be:
1896-tól, 38 éven át Kõröshegy
népszerû vezetõje; a Vármegyei
törvényhatósági bizottság tagja;
hosszú ideig Somogy vármegye
jegyzõtestületének elnöke; az I.
világháború alatt hadikórházat
hozott létre; tevékenyen részt
vett a helyi Hangya üzlet, a helyi
Hitelszövetkezet és a helyi Vöröskereszt létrehozásában; elnöklete alatt alakult meg a

Már köd tölti meg a föld ágyat,
már csupaszok a kérges ágak,
már a ludak is fent lármáznak,
a költözõk is odébb álltak,
de vannak akik itt maradnak,
már a sötétben áznak-fáznak.
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK

SZÁNTÓDPUSZTA

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

Péntek:

Könyvtár, internet hozzáféréssel

17.00 - 19.00

Istentisztelet: Kr. Sz. Egyház

16.45 - 17.45

Pilates - Galambos László okt.

9.00 - órától

ZENEBÖLCSI - 40 perces

játékos és zenés foglalkozások
pár hónapos kortól 3 éves korig.
- földszint kisterem A foglalkozás díja: 1000 Ft/alk.
Tartja: Koncsag Adrienn zenetanár, óvónõ,
zeneterapeuta Tel: 30/501-8623
Keressék és figyeljék szórólapjainkat, hirdetõtábláinkat,
weboldalunkat valamint a képújságot!
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Információ: Pálóczi H. Ádám Közösségi Ház
8622 Szántód, Iskola u. 9.
Tel.: 84/347-685; 06 30 265-4981
E-mail:info@szantod.hu www.szantod.hu

FONTOSABB TELEFON SZÁMOK
Körzetszám 84
Irányító szám 8622
Mentõk
104
Tûzoltóság
105
Rendõrség
107
Rendõrkapitányság Siófok
06 (84)519-150
Rendõrõrs B.földvár
06 (84)340-004
Rendõrség körzeti megbízott
06/20/448-7941
Kaity Martin rendõr õrmester
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

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

310-050
06/30 553-5684
340-670
340-319
540-904
540-020
568-490
540-269
501-700
06/80/301-301
06/80/205-02
06/80/240-240
06/1 349 4949
06/84 310-220
540-246
340-113
340-008
310-781
84/503 - 200
1203
06/80/240-240
06/70/489-3910
06/70/396-2704
06/70/645-2927
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ADJON ISTEN MINDEN JÓT
Adjon Isten minden jót
E z új esztendõben:
Jobb üdõt, mint tavaly volt,
Ez új esztendõben:
Jó tavaszt, õszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt
Ez új esztendõben!
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendõben:
Zsíros esõt, kövér hót,
Ez új esztendõben:
Bõ aratást, szüretet,
Egészséget, jó kedvet
Ez új esztendõben!
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendõben:
Drága jó bort, olcsó sót
Ez új esztendõben:
Jó kenyeret, szalonnát
Tizenkét hónapon át
Ez új esztendõben!
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendõben:
Vegye el mind a nemjót,
Ez új esztendõben:
Mitõl félünk, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg,
Ez új esztendõben!
Lejegyezték Pákén
(Háromszék)
Kívánunk békés, boldog karácsonyi ünnepeket és boldog, új évet!
Köszönetünket fejezzük ki, a egítõinknek,
akik ötleteikkel, írásaikkal, fotóikkal segítették a munkánkat!
A szerkesztõk és a balatonföldvári
Quick Press nyomda.

