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Szántód Község Képviselõ-testületének lapja

25 ÉVES SZÁNTÓD
Községünk, az 1996. október 27.-i népszavazás, majd az azt megerõsítõ 1997. április 15.- i
Köztársasági Elnöki határozat után, a választópolgárok 84,4 %-os részvétele mellett, önálló
községgé vált.
Szántód önállóságának 25. évfordulójának tiszteletére Vizvári Attila polgármester és a képviselõ-testület, koszorút helyezett el a Közösségi Ház elõtti
kopjafánál.
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Szántód Község Önkormányzatának
tájékoztatása
Szántód Község Õnkormányzata Képviselõ-testületének
2021. december 15.-i ülésén hozott döntései:
1. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri
döntésekrõl szóló beszámolót elfogadta.
2. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyja.
3. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a szántódi lakóhellyel rendelkezõ, házi segítségnyújtást és jelzõrendszeres házi segítségnyújtást 2022. január, február és március hónapban
igénybe vevõ ellátottak által fizetendõ térítési díj fizetését átvállalta.
4. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete arról döntött, hogy a Szántód belterület 332
hrsz. alatt felvett, „kivett gazdasági épület, udvar“ megnevezésû, 849 m2 alapterületû, 8622 Szántód,
Parti villasor 2. szám alatti ingatlan 1/1-ad tulajdoni hányadú tulajdonrészének értékesítése során
282.000.000-Ft vételárért elõvásárlási jogával nem kíván élni.
5. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Szántód Község Önkormányzatának 2022. évi
belsõ ellenõrzési tervet elfogadta.
6. Szántód Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete arról döntött, hogy „Önkormányzati épület energetikai korszerûsítése Szántódon“ címmel pályázatot nyújt be a TOP_Plusz-2.1.1-21 kódjelû pályázati
felhívásra a Somogy Megyei Önkormányzattal konzorciumi formában.
7. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat vasanyag beszerzésére az
ACÉL-és FÉMPROFIL Kft. (székhely 8600 Siófok, Kézmûves u. 3. adószáma: 13692902-2-14) nettó
519.342 Ft értékû ajánlatát elfogadta, a vasanyag megrendelését jóváhagyta.
8. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a benyújtott települési támogatási kérelmeket
elbírálta, melynek során két fõ kérelmezõ részére rendkívüli települési támogatást, egy fõ kérelmezõ
részére lakhatási települési támogatást és egy fõ szántódi lakos kérelmére természetbeni támogatásként a szociális étkeztetés költségét három havi idõtartamra 100 %-ban átvállalta.
9. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete döntést hozott arról, hogy 2022. január 1.
napjától közterület-karbantartó munkakörben, teljes munkaidõben, határozatlan idõre egy fõ
munkavállalót alkalmaz.
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2022. január 15.-i ülésén hozott döntései:
1. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete döntést hozott arról, hogy a szántódi 1348
hrsz. alatt felvett ingatlanból 150 m2 területet megvásárolja (a földrészlet megosztása után 1348/1
hrsz.) közút céljára az ingatlanforgalmi szakvéleményben megállapított 1.000.000 Ft vételárért.
2. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a szántódi 95 hrsz. alatt felvett 117 m2 térmértékû beépítetlen terület megnevezésû ingatlan értékesítésérõl döntött az ingatlanforgalmi
szakvéleményben megállapított 4.700.000- Ft. vételárért.
3. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete ingatlanok bérbeadásáról döntött (a szántódi 289
hrsz., szántódi 890/1 hrsz., szántódi 189. hrsz., szántódi 482 hrsz., szántódi 41 hrsz.)
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4. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete Vízvári Attila polgármester illetményét
2022. január 1. napjától Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.
§ (4) bekezdés b) pontjában és (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen megállapította.
5. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete Vizvári Attila polgármester 2021. évi
szabadságának igénybevételérõl szóló tájékoztatót elfogadta, 2022. évi szabadságának ütemezését a
melléklet szerint jóváhagyta, 2022. évi cafeteria keretét megállapította.
6. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2022/2023-as tanévre vonatkozóan, a
köznevelési intézmények tervezett felvételi körzetével, az „Iskolai felvételi körzethatárok a 2022/2023-as
tanévre a Siófoki Tankerületi Központ feladatellátási területén“ dokumentumtervezetben foglaltak
szerint egyetértett.
7. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a civil szervezetek 2021. évi támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadta.
8. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete dr. Kisegyházi Attila Egészségügyi Bt. (8617
Kõröshegy, Petõfi S. u. 126.) 2021. évi támogatás felhasználásáról szóló írásbeli szakmai és pénzügyi
beszámolóját elfogadta, a 2022. évi szûrõvizsgálatok elvégzésére kért támogatási kérelmére 400.000 Ft
támogatást állapított meg.
9. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2022. évi Magyar Falu Program keretében
meghirdetett pályázati kiírásokra az alábbi pályázatokat nyújtotta be:
1. MFP-2022 Önkormányzati tulajdonban levõ ingatlanok fejlesztésére - Szántód Község Önkor
mányzata telephely épületének felújítására,
2. MFP-2022 Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervezõ bértámogatására.
10. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Szántód, Rigó utcában a közvilágítás kandeláber átépítése hálózatának tervezésére a NORVILL Kft. (8600 Siófok, Batthyány u. 56/B. adószám:
11229366-2-14) bruttó 444.500 Ft értékû árajánlatát elfogadta.
11. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete egy fõ szántódi lakos részére gyermekszületési
települési támogatást állapított meg.
12. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2022. január 1. napjától az önkormányzat
alkalmazásában álló munkavállalók bérét rendezte, cafeteria keretet állapított meg.
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2022. február 14.-i ülésén hozott döntései:
1. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
tervezetét I. fordulóban megtárgyalta.
2. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete döntést hozott arról, hogy a Szántód 42
hrsz.-ú „beépítetlen terület“ megnevezésû, 3279 m2 alapterületû ingatlanból 528 m2-nyi területû,
528/3279 tulajdoni hányadú tulajdonrészt megvásárolja 6.000.000-Ft vételárét.
3. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot nyújtott be a Magyar Államkincstárhoz lakossági közmûves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatás támogatása
pályázati célra.
4. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az önkormányzat alkalmazásában álló
munkavállalók bérét 2022. január 01. napjától megállapította.
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Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2022.február 23.-i ülésén hozott döntései:
1. Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a Balatonföldvári Közös Önkormányzati
Hivatal 2021. évi tevékenységérõl szóló beszámolóját elfogadta.
2. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Páciens Egészségügyi Kft. támogatási
kérelmével kapcsolatban úgy döntött, hogy 2022. évtõl kezdõdõen az államháztartáson kívüli forrás
átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 6/2018.(VI.6.) önkormányzati rendelete alapján
kíván támogatást nyújtani.
3. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete döntött a Helyi Választási Bizottság két
póttagjának megválasztásáról.
4. Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testülete az Ügyrendi Bizottság vagyonnyilatkozattételi
kötelezettség teljesítésérõl szóló tájékoztatását elfogadta.
5. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a benyújtott települési támogatási kérelmeket
elbírálta, melynek során két fõ kérelmezõ részére lakhatási támogatást, egy fõ kérelmezõ részére gyermekszületési települési támogatást állapított meg.
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2022. március 2-i rendkívüli testületi ülése
Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Sberbank Magyarország Zrt-t érintõ rendkívüli helyzet miatt számlavezetõ pénzintézetet váltott, számlavezetõként az OTP Bank Nyrt. Kaposvári
Igazgatóságát (7400 Kaposvár, Széchenyi tér 2.) kérte fel.
Rendeletek:
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
13/2021.(XII.22.) önkormányzati rendelete
A 2022. évi illetményalapról.
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
1/2022.(I.31.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló 8/2019.(XI.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2/2022.(III.1.) önkormányzati rendelete
Szántód Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésérõl
Magyar Szilvia
fõtanácsos
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
8623 Balatonföldvár, Petõfi Sándor utca 1.
Tel: 84-540-330/51
Az újságban megjelent fotók készítõi:
Abonyi Csaba, Balogh Józsefné Zsuzsa, Bor Ferenc, Folner Imre, Kalocsa György, Kovács Zsolt,
Kõvári László, Morvay Zsolt, Németh Zoltán, Schmidt Pál, Vizváriné Biró Anikó
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KÕZÕSSÉGI HÁZ HÍREI
Forraltbor-fõzõ verseny
A forralt borok mustráját, idei elsõ rendezvényünket,
február 19-én szombat délután tartottuk.

jómagam Mary Poppins virágos kalapjában. A délután
folyamán díjazásra is kerültek.

Mivel pont farsang idõszaka volt, arra kértük a résztvevõ csapatokat, ha lehetséges jöjjenek kalapban, ezzel is érdekesebbé téve a délutánt. Szerencsére többen is éltek ezzel a lehetõséggel. Kõröshegy Község
Önkormányzat csapata a távoli Mexikó viseletében,
sombrero kalapban érkezett. A Szántódi boszik csapata fekete boszorkánysüvegben, a Siófoki Nyugdíjas
Énekkar egy-egy tagja cilinderben, szalmakalapban,
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Incze Domokos segítségével, csak erre a napra egy
kiállítással is készültünk az idelátogatóknak. A faluházunk udvari árkádja helyt adott korabeli gramofonoknak, rádióknak, magnetofonoknak. Tulajdonosuk be is mutatta õket és kellemes dallamok
szálltak régi bakelit lemezeken. Tábori katonai zene, a bécsi keringõ és Karádi Katalin egyedi hangja
elevenedett meg. Igazi látványosság a szemnek és
kellemes érzés a fülnek.

Idén a fõzõhelyek jóval nagyobbak, színesebbek, ötletesebbek voltak.
Azt hiszem tavalyelõtt is 11 csapat indult és örömmel mondhatom el, hogy minden üst, bogrács, fazék közelében sokkal fontosabb volt a jókedv, az
adni akarás, mint a verseny.
15 órától a Szántódi Magyarnótakör, kiegészülve a
Siófoki Nyugdíjas Énekkar tagjaival, jókedvû mulatós nótákkal szórakoztatta a jelenlévõket. A felfokozott hangulatban a nézõk is bekapcsolódtak.
A mulatságot újabb mulatság követte. A zamárdi fiatalokból szervezõdött Sulyom táncegyüttes Bodrogközi majd Szilágysági táncokat adott elõ. Ezután
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Nagy Norbert táncos vezetésével táncház következett. Miután kitáncoltuk magunkat, finom hurkát,
kolbászt falatozhattunk a kemence mellett.
Közben a zsûri keményen dolgozott. A forralt borok bírálói Incze Domokos, aki a zsûri elnöke volt,
tagjai; Pintér János, az Enyingi borlovagrend tagja
és Koplányi László. a süteményeket Fauszt Márti,
valamint Nagyné Orbán Katalin kóstolták és véleményezték.
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Forralt bor kategóriában:
I.
helyezett:
II.
helyezett:
III.
helyezett:
Különdíj:
Emléklap
Emléklap
Emléklap
Emléklap
Emléklap
Emléklap
Emléklap

Siófoki Nyugdíjas Énekkar
Szántódi Nótakör
Kõröshegy Község Önkorm.
Somosi betyárok
Álom-vejek
Borforralók a 9.c-bõl
COVID- inkák
Nyugdíjas klub
Kurdi család
Szántódi borbetyárok
Szántódi boszik

Kiliti kékfrankos
Kõröshegyi rizling
Cabernet Sauvignon
Rozé
Cserszegi fûszeres
Kõröshegyi kékfrankos
Turan
Olaszrizling
Pinot Noir
Kõröshegyi kékfrankos
Kõröshegyi Merlot

A süteménysütõ versenyre nagyon sok hagyományos és különleges sütemények is érkeztek.
Sós sütemény kategóriában:
I.
helyezett:
II.
helyezett:
III.
helyezett:
Különdíj
Emléklap
Emléklap
Emléklap
Emléklap
Emléklap

COVID-inkák
Szántódi borbetyárok
Kurdi család
Tasi Julika
Szántódi Nótakör
Siófoki Nyugdíjas Énekkar
Kõröshegy Község Önkorm.
Nyugdíjas klub
Tünde mama és csapata

Tökmagos, töpörtyûs pogácsa
Sajtos, baconos pogácsa
Krumplis pogácsa
Kolbászos, sajtos pogácsa
Sajtos pogácsa
Krumplis pogácsa
Mexicsiga
Leveles, sajtos rudak
Krumplis pogácsa

Édes sütemény kategóriában:
I.
helyezett:
II.
helyezett:
III.
helyezett:
Különdíj
Emléklap
Emléklap
Emléklap
Emléklap
Emléklap
Emléklap

Forralt boszik
COVID-inkák
Kõröshegy Község Önkorm.
Tünde mama és csapata
Szántódi Nótakör
Szántódi borbetyárok
Tasi Julika
Kurdi család
Siófoki Nyugdíjas Énekkar
Nyugdíjas klub

Fehércsokis, sóskaramellás mousse
Szilvalekváros hájas
Mexikói citromos vendégváró
Meggyes-mandulás kocka
Lekváros palacsinta
Lúdláb
Szegények tortája
Kossuth kifli borsodóval
Zserbó
Almás pite

Ez a néhány óra gyorsan eltelt! Mi és a többi résztvevõ, de helyezést nem elért csapat egy csinos kis
emléklappal és egy kellemes délután élményével lett gazdagabb! Köszönjük minden résztvevõnek,
hogy velünk töltötték ezt a szép szombat délutánt!
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MÁRCIUS 15.

Március 11-én, délután 15 órakor tartottuk megemlékezésünket az 1948-49-es Forradalom és Szabadságharc emlékére. Elõször polgármesterünk, Vizvári Attila mondta el ünnepi beszédét.
Majd a mi márciusi ifjaink, a balatonföldvári Gróf
Széchényi Imre Általános Iskola 7. osztályos diákjai
voltak, akik megható elõadásban elevenítették meg a
dicsõ forradalmat. Felkészítõ tanáraik: Mészáros Ágnes, Kisegyháziné Kóbor Edit és Várszegi Balázs.
Várszegi Balázs a balatonföldvári Néptánc Oskola pedagógusa három Kossuth nótát adott elõ tárogatón,
ezzel megidézve az akkori korszellemet.
Ünnepségünk végén kisétáltunk a közeli Kossuth
parkba, ahol a testület elhelyezte kegyeleti koszorúját
Kossuth Lajos mellszobrán.
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VÉRADÁS
Március 29-én, délután 16 órától fogadtuk
véradóinkat.
Mint minden évben most is sorban állás fogadta az
ideérkezõket. A délután folyamán 32 önkéntestõl vették le az életet mentõ vért.
A Vöröskereszt munkatársai vásárlási utalvánnyal,
müzliszelettel, kézfertõtlenítõvel; községünk pedig
egy jelképes csokoládéval köszönte meg, hogy eljöttek
ezen a napon.
Az igazi köszönet pedig az, amikor az ÉLET megmenthetõ!

HÚSVÉT

Amilyen hamar elérkezett a várva várt ünnep, olyan hamar le is járt.
Két év kihagyás után idén ismét megrendeztük „húsvétoló” délelõttünket. Ahogy azt már megszokták a helyiek, nagypénteken vártuk a családokat húsvéti játszóházunkkal.
Két segítségem is volt a délelõtt folyamán; Horváth Veronika Somogymeggyesrõl - akitõl a húsvéti ötletek származtak -, és Németh Henrietta kolléganõm, innen Szántódról. Köszönöm mindkettõjüknek a sok segítséget!
Több asztalnál készültek az ünnepi dekorációk. Lehetett
ablak,- ajtó, - asztali díszeket készíteni, mézeskalácsot
díszíteni. Mindenki kibontakoztathatta kreativitását,
örömét lelhette saját kezûleg készített dísztárgyaiban.
A bátrabb legények locsolóverset szavaltak, majd felaggattuk a tojásokat a közösségi ház elõtt lévõ két kis fára.
Természetesen a (csoki)tojáskeresés sem maradt el.
Nagy élmény ez mind a gyerekeknek és az õket figyelõ
felnõtteknek is! A mozgalmas délelõtt után kincsekkel
megrakott kosaraikkal indulhattak haza a gyerekek.Húsvét jövõre is lesz, egy szép locsolóverssel zárom
beszámolómat;

„Kelj föl párnáidról, szép ibolya virág!
Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ.
Megöntözlek szépen az ég harmatával,
teljék a tarisznya szép piros tojással! „
Balogh Józsefné, Zsuzsa
mûvelõdésszervezõ
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Szeretem Szántódot! 25 kérdés a 25 éves Szántódról !

1. Melyik évben lett önálló Szántód?
a. 1996
b. 1997
c. 2000

2. Melyik két szín Szántód színe?
a. kék-piros
b. sárga-zöld
c. kék-zöld

8. Melyik a legrégebben kiépített
strandunk?
a. Rigó utcai strand
b. Juhász Gyula utcai strand
c. Hermann Ottó utcai strand

9. Hol látható a szántódi fakereszt,
amelyet a balesetbõl megmenekült
Heinrich Ferenc és felesége állítta-

3. A Polgármesteri Hivatal és a Pálóczi
Horváth Ádám Közösségi Ház –
felújított épülete - eredetileg milyen
célt szolgált?
a. üzlet
b. iskola
c. üdülõ

tott 1907-ben?
a. A kompkikötõben
b. A Móricz Zsigmond utcában
c. A 7-es út mentén, a Földvári út és a
Séta utca sarkán

10. Mikor állították fel elõször
4. Mi a szántódi újság elnevezése?
a. Szántódi Hírmondó
b. Szántódi Hírek
c. Szántódi Hírlevél

5. Mióta van falugondnoki szolgálat
Szántódon?
a. 1997
b. 1998
c. 2007

6. Kinek a nevét viseli a község
könyvtára?
a. Pálóczi Horváth Ádám
b. Csokonai Vitéz Mihály
c. Tüskés Tibor

7. Hány alkalommal került megrendezésre a Szántódi Kötõdésû Írók
Találkozója, a SZKÍT?
a. öt
b. tíz
c. tizenegy

Szántódon a Szent Kristóf szobrot?
a. 1939
b. 1938
c. 1954

11. Kiknek a védõszentje Szent Kristóf?
a. utasok, utazók
b. hajósok, vándorok
c. mindegyiké

12. Kinek az alkotása a Szent Kristóf
szobor?
a. Kisfaludi Strobl Zsigmond
b. Botfai Hûvös László
c. Varga József

13. A mai Kossuth park helyén mi volt
korábban?
a. Földessy-féle vendéglõ
b. játszótér
c. parkoló
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14. Kinek az emléktáblája látható a

Szántódi Hírlevél

20. Ki volt a nemrég - száz éves korában –

Révcsárda falán?

elhunyt Boross Marietta?

a. Pálóczi Horváth Ádám

a. „Szántódpuszta megmentõje”

b. Csokonai Vitéz Mihály

b. néprajzkutató

c. mindkettõé

c. mindkettõ

15. Ki volt Pálóczi Horváth Ádám?
a. ügyvéd és földmérõ
b. Szántódi remete
c. mindhárom

16. A Szántódi füzetek címû sorozat
hány részbõl áll?
a. 10
b. 14
c. 15

17. Hová tartozott Szántódpuszta a II.
világháború elõtt?
a. Zirci apátság
b. Tihanyi apátság
c. Pannonhalmi apátság

18. Melyik nagyáruház nem található
Szántódon?
a. ALDI
b. LIDL
c. SPAR
19. Melyek a falunap hagyományos programjai?
a. kompséta
b. fõzõverseny

21. Ki volt a múlt század jeles Balaton
kutatója?
a. Lóczy Lajos
b. Cholnoky Jenõ
c. mindkettõ
22. Mikor helyezték üzembe, a kompkikötõ Dianóczky János által tervezett, hajlított tetejû fogadóépületét?
a. 1965
b. 1957
c. 1967
23. Ki írta a Szántódi rév története címû
mûvet a Szántódi füzetek sorozaban?
a. Zákonyi Ferenc
b. Tüskés Tibor
c. Péterffy Ida
24. Kinek ajánlotta Grassó apát - az
1735–ben Szántódpusztán - emelt
kápolnát?
a. Szt. Jakabnak
b. Szt. Kristófnak
c. Szt. Annának
25. Melyik évben csatlakozott Somos
településrész Szántódhoz?
a. 2000
b. 2002
c. 2004

c. mindkettõ

Megfejtés: 1-b, 2-c, 3-b, 4-c, 5-a, 6-c, 7-b, 8-b, 9-c, 10- b, 11-c, 12-b,
13-a,14-c, 15-c, 16-b, 17-b, 18-b, 19-c, 20-c, 21-c, 22-a, 23-a, 24-b, 25-b
Forrás: Szántódi füzetek, Szántódi Hírlevél, Szántód községtörténet, internet
Összeállították a szerkesztõk
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FELHÍVÁS
„Szántódi impressziók” - képzõmûvészeti
alkotópályázat

KIRÁNDULÁS
SÁRVÁR - JELI ARBORÉTUM

Községünk 2022-ben köszönti önállósága 25. évfordulóját, melynek tiszteletére kiállítást rendezünk.
E jelentõs esemény alkalmából Szántód Község
Önkormányzata képzõmûvészeti pályázatot hirdet a téma iránt érdeklõdõ polgároknak.
Olyan pályamûveket várunk, amiben a pályázó
megmutatja, hogyan kötõdik Szántódhoz, milyen
érzéseket kelt benne községünk és környezete.
A pályázat iránt érdeklõdõk közt a nem itt élõ, de
Szántódhoz kötõdõ alkotókat is szívesen látjuk.
A résztvevõk képzõmûvészeti alkotásaikat (festményeket, kerámiákat, kisplasztikai alkotásokat,
stb.) hivatali idõben,
Balogh Józsefné mûvelõdésszervezõnél adhatják le.
Kérjük, hogy a pályamûhöz mellékelve adják
meg az alkotás címét, a pályázó nevét, elérhetõségét.
Beérkezési határidõ: 2022. július 31.
A beküldött pályamunkákat szakmai zsûri bírálja
el.
Díjátadó és kiállítás megnyitó ideje: 2022. augusztus 26.
Helyszín: Pálóczi Horváth Ádám Közösségi
Ház
Minden kedves nevezõ számára kiváló alkotókedvet és sok sikert kívánnak a szervezõk!
Szántód Község Önkormányzata

PROGRAMELÕZETES 2022.
Május 28.

15.00 óra

Gyereknap – Csemetekert utcai szabadidõpark

Június 25.

16.00 óra

Szezonnyitó – Rigó utcai strand

Július 2.

10.00 óra

X.SZKÍT – Közösségi Ház

Július 22-23.

15.00 óra

Szent Kristóf napok - Kossuth tér

Július 30.

20.00 óra

Zenés est - Kossuth tér

Augusztus 6.

20.00 óra

Zenés est - Kossuth tér

Augusztus 27.

08.00 óra

Falunap – Közösségi Ház

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

Szeretném a kedves olvasókkal tudatni, hogy
Prof. Dr. Vincze János és Dr. VinczeTiszay Gabriella szerkesztésében december végén jelent
meg a Betyárvilág antológia 2021 címû kötet,
amellyel a könyvtárt meg is ajándékozták. Köszönet érte. Örvendetes, hogy bár a két szerzõ elõször vett részt irodalmi rendezvényünkön (X.
SZKÍT), azt e kötetben említésre méltónak tartotta, ezért a Szántódi Hírlevél aktuális számaiból
a rendezvény meghívóját, teljes programját, az
eseményrõl szóló beszámolóm egy részletét közölték, melyben a kedves házaspár fényképe is
látható.

Érdemes tanulmányozni dr. Kovács Emõke történész Balatoni impressziók címû könyvét, amely
mindazon személyiségekkel foglalkozik, akik a
Balatonért sokat tettek, a tó körüli egyes települések neves emberei, kiváló alkotói voltak. Az író
többek közt említést tesz Pálóczi Horváth Ádámról, a dr. Zákonyi Ferenc balatonológus munkásságáról írt fejezetében szántódi vonatkozású dologra is utal, valamint egy szép Tüskés Tibor idéAz idei könyvtári munkaév január harmadikán zetet is alkalmaz. Ír a Szent Kristóf kápolnánkról,
vette kezdetét.
az ott tartandó autós búcsúról, és közli: „Nagy
Nyomban ez az elsõ nap alkalmas arra, hogy em- szenzációnak számított 1927-ben, hogy rendszelékezzünk arra a 100 évvel ezelõtt született ma- res kompjárat létesült Szántód és Tihany között.“
gyar költõre,mûfordítóra, esszéíróra, pedagógusra, aki a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz Szeretném a kedves olvasók számára jelezni,
tagja, akitõl tanulni érdemes és „Tanulni kell“.
hogy az elmúlt év végétõl a helytörténet iránt érdeklõdõ Bor Ferenc kezdeményezte a /HelytörAz idei év néhány további jelentõs évfordulója:
téneti Kör Szántód/ mûködését. Bõvebb információ:http://szantodanno.club.hu Tisztelettel várjuk
175 éve született Mikszáth Kálmán
a volt szántódi lakosok, az itt régebb óta nyaralóval rendelkezõk pontos múltbéli ismereteit, netán
115 éve született Ferencsik János
175 évvel ezelõtt kötött házasságot Szendrey Jú- a községünkkel kapcsolatos írásos feljegyzéseit és
az itt készült fényképeit. Elõre is tisztelettel meglia és Petõfi Sándor
köszönjük, ha helytörténeti kutatómunkánkba
110 éve született Tátrai Vilmos
szíveskednek bekapcsolódni, esetleg helytörténe115 éve született Dajka Margit
220 éve alapította meg gróf Széchényi Ferenc ti gyûjteményünket tárgyi emlékeikkel gazdagítaMagyarország elsõ nemzeti közgyûjteményét, az ni.
Máris köszönet illeti Aranyás Lajost, Dr. Hellner
Országos Széchényi Könyvtárat
Károlynét (Aranyás Zsuzsát), Márton Istvánt és
Bálint Jánost, akik a felhívásra elsõkként felfiGyarapodott Tüskés Tibor mûveinek a száma
gyeltek, és Bor Ferenc eddigiekben megírt témáihoz (mint pl. a szántódi régi üzletek, az elsõ IdõKöszönet Vincze Mária kozármislenyi nyugdíjas sek napja Szántódon, iskolai Mikulásünnepség,
könyvtáros kolléga számára, aki január elején a Szántód és az olajipar, a Platánsor, a Platán allé,
saját könyvtárában meglévõ Tüskés Tibor mûvek- a somosi strand) adatokkal, archív fényképekkel
kel ajándékozta meg könyvtárunkat, hogy a Tanár szolgáltak.
Úr kötetei a róla elnevezett könyvtárban a leg- Tisztelettel megköszönjük Dr. Domokos Tamás a
méltóbb módon kerüljenek elhelyezésre.
Prinz családról szóló értékes feljegyzését.
A helytörténet iránt érdeklõdõk figyelmébe
A téli hónapok nyugalma lehetõvé teszi, hogy olvasmányaink révén még többet tudjunk meg élõ,és lakóhelyünkrõl. Ezért e témával kapcsolatban
több kiadványt szeretnék az Önök figyelmébe
ajánlani.

Köszönet Szántó Lászlónak, aki a könyvtár részére ajándékozta a családjával, Kõrösheggyel kapcsolatos Az én kis életem címmel 2021-ben összeállított írásos visszaemlékezéseinek az 5. kötetét.
Ez azért is érdekes, mert a két település közelsége miatt ebben a kötetben is adódnak Szántóddal
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kapcsolatos adatok. A szerzõ sok szántódi lakos
számára jól ismert, hiszen õ a ‘70- es években nálunk a 7-es úttól a Campingig, a fõúttól délre esõ
utcákban és Somosban is többször helyettes kézbesítõként dolgozott.
Szántó László készséges segítsége révén a szántódi posta történetéhez újabb adatokhoz juthattunk. Õt a balatonföldvári Postahivatal vezetõje Babina Ferenc - 1969.10.01-jén vette fel, ahol a
nyugdíjazásáig 1992.12.03-ig volt alkalmazásban.
Nyugdíjba vonulása után több mint 5 évig a Szántódi Erdészetnél is dolgozott. Balatonföldváron
17, Kõröshegyen 6 évig teljesített kézbesítõként
szolgálatot. Akkoriban a mi postahivatalunk még
a Móricz Zsigmond utcában volt, azt Gulyás
Pálné vezette. A közkedvelt postásra - a ragadványneve miatt (az a kötet címlapján is szerepel)
„Szépjónapot“ - sokan ma is szeretettel emlékeznek.
Január folyamán a saját otthoni könyvtáram rendezése során két régi kiadású Balatonnal kapcso-

latos kötetre bukkantam. Mindkettõt (Dr.
Darnay-Dornyay Béla - Dr. Zákonyi Ferenc: Balaton, 1957; Balaton-Felvidék, 1965) a Balaton
kedvelõk örömére tisztelettel felajánlom a község
helytörténeti gyûjteménye számára.
Himnusz (1823) - Szózat (1837)

2022. május

nemzeti jelkép megalkotásának szükségességét,
ezért írta meg e remekmûvét.
Vörösmarty Mihály költeménye rövid idõn belül
népszerûvé vált, több nyelvre is lefordították.
Többféle módon megzenésítették, az általunk ismert dallamát Egressy Béni szerezte.
Bár a Szózat az összmagyarság szívét összekötõ
nemzeti szimbólummá vált, a hivatásos nemzeti
Himnusz rangjára mégis Kölcsey Ferenc versét
emelték.
Ha nagy ünnepeink kezdetén a Himnusz és a végén a Szózat felcsendül - éljen bárhol a világban minden igaz magyar szíve elérzékenyül.
Az elõzõ év mérlege
Minden új év küszöbén a statisztika elkészítése az
egyik legfontosabb könyvtári feladat, amit ebben
az évben január 15-éig kellett a balatonboglári
kolléga - Béres Kriszta - részére összesítésre beküldeni.
Ami az elmúlt évet illeti - ha a karantén miatt kiesõ hónapokat figyelmen kívül hagyjuk - fõként a
nyári könyvtárhasználattal - és a késõbbi különösen a karácsony elõtti forgalommal igen elégedettek lehetünk. Az is örvendetes, hogy a korlátozásoktól mentes idõszakokra tervezett rendezvényeinket sikerült megtartanunk. A rendszeres
könyvtárlátogatóink száma az említett nehézségek ellenére is az elõzõ évekhez hasonlóan szépen alakult, nyolc új beiratkozó is volt. Ami számomra nyugtalanító - amennyiben az olvasóink
életkorát veszem figyelembe - sajnos a gyermekeink - egyre kevésbé veszik a könyvtár adta lehetõségeket igénybe.
Kedves Szülõk, tisztelt Tanárok, érdemes rajt elgondolkodnunk - holott a gyermekrészlegünk
szép kínálattal rendelkezik, gyermekeknek való
programot is szervezünk - hogy gyermekeink sajnos miért nem válnak szorgalmas könyvtárlátogatókká? Vajon ennek okát csupán az internet kínálta gyors információáramlásban kereshetjük?
Mivel mostanság már egyre több család rendelkezik internettel, így értelemszerûen egyre kevesebben érkeznek a könyvtárba az internet igénybevétele miatt.
Viszont a különlegesebb kérések teljesítése érdekében olvasóink számára többször vettem igénybe a könyvtárközi kölcsönzés lehetõségét.

Január 22-én köszöntjük a Magyar Kultúra Napját, amelyen ugyan a most 199 éves Himnusz keletkezését ünnepeljük, azonban az idei évben e
napon illik a másik nemzeti imánkra is gondolnunk.
A mindkét mû és alkotói iránti legnagyobb tiszteletadással összeállított kiállítási anyag a könyvtár Fekete István & ifj. Fekete István
elõterében január elejétõl kezdve február végéig
volt megtekinthetõ.
Január 25-én Fekete István író születésnapját
honlapunkon Balogh Józsefné mûvelõdésszerveVörösmarty Mihály a Szózat címû költeménye el- zõ egy szép gondolattal és néhány fényképpel kösõ változatát 1835-ben alkotta. Ezt átdolgozta, és szöntötte.
a végleges változatot 185 évvel ezelõtt írta meg. A Az író fia 2022. február 28-án töltötte be a 90.
Szózat címû költemény az összetartozásunk szim- életévét. Õt ez alkalomból Szántód Község Önbóluma. A reformkor kiváló alkotója sokat fog- kormányzata és olvasóim nevében magánemlalkozott a magyarság sorsával, jövõjével, meg- berként levélben köszöntöttem, honlapunkon peérezte a nemzeti összetartozás fontosságát, egy dig ifj. Fekete István mûveinek a címlapja volt
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szerzõk regényei és költõk verseskötete és gyermekkönyvek találhatók.
Április 11. - A Magyar Költészet Napja
KÖT találkozó Zamárdiban

megtekinthetõ. Egyúttal felhívom a kedves olvasóink figyelmét a kettejük életútjával, munkásságával kapcsolatos nemrégiben megjelent két igen
érdekes mûre: M. Mester Katalin: Maratoni interjú Fekete Istvánról ifj Fekete Istvánnal és Szili István: Matula János igaz története. Mindkét
könyv máris az érdeklõdõk rendelkezésére áll.
Maszk nélkül
A koronavírus veszélyei szerencsére múlóban,
ezért a legújabb rendeletek szerint március 7-étõl
megszûnt a maszk használata.
Nemzeti Ünnepünk
Március eleje óta a hónap végéig volt megtekinthetõ az a kiállítás, ami március tizenötödike hõseinek emlékére készült.
Új könyvek érkeztek
Az idei évben március végén érkezett egy jelentõs
értékû és mennyiségû könyvszállítmány, amelyben több megkezdett sorozat folytatása, modern

Az április 9-én tartott Költõk Találkozója rendezvényen került bemutatásra A szavak kikötõje címû antológia, ami a Berkenye-kör gondozásában
a Magyar Költészet Napja tiszteletére jelent meg.
A kötetben szereplõ költõk írásaikból ábécérendben olvastak fel egy-egy mûvet. Közben a Zamárdi Közösségi Ház szervezésében a Költészet Napja alkalmából meghívott vendég - Pálmai Árpád
karnagy - elõadását hallgathattuk meg, amit az
érdeklõdõk vastapssal jutalmaztak. Aztán a mûvek felolvasása tovább folytatódott. A huszonkét
alkotó közt szántódi alkotók - Vizváriné Biró
Anikó, Varga Zoltán és Maurer Teodóra - írásai is
elhangzottak. Végül Pánti Anna beszélt az Operaház felújításáról majd gyönyörû énekhangjával
örvendeztette meg a hallgatóságot. Az egész napos rendezvény versözönnel és kötetlen beszélgetéssel zárult.
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A Költészet Napja köszöntése
Április 11-én 17 órakor a könyvtár elõterében
vette kezdetét a magyar költõk tiszteletére rendezett eseményünk. A vendégek köszöntése után
röviden szó esett a Balatonföldváron élõ Juhász
Mária életérõl és bemutatásra kerültek a magyar
költõkrõl, írókról készült nagyszerû portréi. A
Kaláka együttes feldolgozásában hallgattuk meg
a Születésnapomra címû költeményt. Az érdeklõdõk a felhívásnak eleget téve felolvasták kedves
verseiket, így hangzott el több József Attila vers
/Ligetvári Judit, Balogh Józsefné felolvasásában/,
néhány másik költõ verse /ezeket Necskosz
Vasziliszné idézte/, mai költõk versei /Juhász Mária válogatásában/ és sor került saját gondolatok
/Necskosz Vaszilisz néhány verse/ ismertetésére
is.

Fácános utca

Megtörtént a tárlókban lévõ anyag érdekességeinek és több a közelmúltban megjelent verseskönyv /210 haiku, Fényszövõ/, antológia /Új tavasz, A szavak kikötõje/ rövid bemutatása. A
Nagyhét elején Húsvétról szóló versekkel, locsolóverssel, népmûvészeti tojás készítésének a technikájával történt ismerkedéssel gondoltunk a közelgõ ünnep köszöntésére. Végezetül baráti beszélgetést folytattunk.
A kiállított anyag április végéig lesz megtekinthetõ. A bemutatott verseskönyvek és antológiák a
könyvtárban megvehetõk.
Maurer Teodóra
könyvtáros
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ISKOLAI HÍREK

A Zamárdi Fekete István
Általános Iskola tanulója,

Pohner Richárd
kiváló
eredményt ért el a Kenguru
Matematikaversenyen. Somogy megye 5. osztá-

Gratulálunk!
Galó András kitûnõ érettségi vizsgát követõen, a

lyosai között 2. helyen végzett. Gratulálunk!

Budapesti Mûszaki Egyetem Villamosmérnöki

További sok sikert kívánunk!

Karán folytatta tanulmányait. Az elsõ évet az
egyetemen is kitûnõ eredménnyel zárta.

Az

évfolyam 5 legeredményesebb hallgatója közé
került, ezért a Kari Tanács ünnepi ülésén Dékán
Úrtól díjat vehetett át.
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A NÓTAKÖR HÍREI
Örömmel értesültünk arról, hogy a - Koncert 1234 Zenemûkiadó jóvoltából - 141 nótával megjelent
nótakörünk vezetõjének, Bognár Gyulának a legújabb kottás füzete.
Az egész Nótakör nevében szeretettel gratulálunk!
Sebestyén Feri és Ica
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19. oldal

Szántódi Hírlevél

HELYTÖRTÉNET
SZÁNTÓD ÉS AZ OLAJIPAR
Elsõ hallásra furcsának tûnhet, hogy mi köze is lehet egy Balaton-parti községnek az olajiparhoz? Hát, ha nem is olajkutak voltak a környékünkön, de a Magyar Amerikai Olajipari
Részvénytársaság (MAORT) telefonvezetéke
áthaladt a településünkön.
1937. november 21-e tekintõ a magyar olajtermelés születésnapjának. Még abban az évben, december 16-án megkezdõdött a rendszeres olajtermelés, és Zalából elindult az elsõ
olajvonat az olajfinomítók felé. A magyar olajipar 1938-tól egy évtizeden át, az 1948-ban történt államosításig a MAORT kezelésében volt.
Mivel létfontosságúvá vált a gyors kapcsolattartás, ezért magán telefonhálózatot építettek ki.
Ezen keresztül Budapestrõl Nagykanizsán át
valamennyi munkahellyel, fúrótoronnyal közvetlen telefonkapcsolatot lehetett teremteni.
Az iskolás éveimbõl emlékszem arra, hogy
Szántódon haladt keresztül az olajipar telefonvezetéke, amely a fõvárost kötötte össze a zalai olajmezõkkel. Az emlékeim szerint a nyomvonala a következõ volt:
Siófok: Balatonújhelyi Állami Gazdaság –
Töreki út – Széplak-alsón a 7-es út déli oldala;
Zamárdi-felsõ: a 7-es fõút déli oldala, az úttesttõl kb. 10 méterrel beljebb;
Zamárdi: Posta és a Paprika Csárda között
– Vasút utca – Csap utca – Római út;
Szántód: Szántódpuszta – Római út déli oldala – Erdészet tér – kaposvári országút keresztezése – Postás Üdülõ területe – Õsz utca
10. ingatlan (a kaputól balra) – BernvalnerKubicza telekhatár;
Balatonföldvár: platánsor keresztezése –
Somfa utca – rét (legelõ) széle – halastó (Tó utca északi oldala) – Gábor Áron utca;
Balatonszemes: temetõ területe.
A részletesebb információk reményében
felvettem a kapcsolatot Vázsonyi Jánossal és
Rehák Lászlóval, akik – az OKGT (Országos
Kõolaj és Gázipari Tröszt) utódjánál – a GOV
(Gáz és Olajszállító Vállalat) hírközlési részlegénél dolgoztak. Tõlük tudtam meg a következõket!

Az 1930-as évek második felében épült ki
az „olajos” telefon légvezeték Nagykanizsa és
a Budafok között, amely mindössze két szál vezetékbõl állt. Azok a telektulajdonosok, akiknek
az ingatlanát érintette a légvezeték, akkor ellenszolgáltatásként petróleumot kaptak. Ez a légvezeték a 6 colos csõvezetéket kísérte, amely
kezdetben olajat szállított, majd késõbb gázt.
Szántódon az erdõ északi szélén, a 9-es tetõ
alatt haladt el és a kaposvári országutat Szántód és Kõröshegy között keresztezte, a nagyhíd közelében, annak Balaton felõli oldalán. A
csõvezeték jelölésére nyomvonaljelzõ oszlopokat helyeztek el.
Telefonoszlopnak általában 6 méteres fa
oszlopokat használtak, de az utak feletti átvezetésnél 8 méteresre volt szükség. Ezeket 50
méterenként helyezték el. A légvezeték 16
kvadrátos (négyzetmilliméteres) alusodrál volt.
Ez 1 acél és 6 szál alumínium összesodrásából
állt. A vizsgahelyeken kereszttartókat alkalmaztak, máshol az oszlopba csavarták a tartókarokat. A telefonoszlopokon volt egy rozsdamentes, 15,5x3,5 cm-es táblácska, MAORT felirattal
és egy számmal. A szám a hírközlési körzeten
belül az oszlop számát jelölte.
A GOV siófoki hírközlési részlegéhez a
Mezõszentgyörgy–Balatonboglár közötti szakasz tartozott. A többcsatornás rendszeren
egyidõben tizenkét beszélgetés volt lehetséges. A hálózat közepén, Siófokon volt az egyik
csöves erõsítõ. 1972-ben a Budafok-Siófok
szakaszon a légvezetéket földkábelre cserélték, ekkor Siófokra került a budafoki erõsítõ.
1976-78 környékén teljes mértékben megszûnt a légvezeték, mert a nagynyomású csõvezeték mellé fektették a földkábelt. Ez a Balatontól kissé távolabb, Kõröshegy déli faluvége
és a völgyhíd között keresztezi a kaposvári
utat.
Köszönet a zalaegerszegi Magyar Olaj- és
Gázipari Múzeumnak ahonnan felvétel érkezett
egy telefonoszlop darabról, illetve Vázsonyi Jánosnak, aki fényképet küldött a birtokában levõ
táblácskáról. A légi felvétel a www.fentrol.hu oldalról származik, amelyen a jobb láthatóság érdekében bejelöltem a légvezeték nyomvonalát
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(fehér sáv) és a felismerhetõ oszlopokat (kör).
Helyi fotó eddig sajnos még nem került elõ, de
utólag is szívesen veszek a témával kapcsolatos felvételeket, kiegészítéseket.
Kiegészítés Emmer Károlytól, aki egykor
szintén munkatársa volt Vázsonyi Jánosnak és
Rehák Lászlónak: A lebontott (teljes hosszban
Lovászi–Bázakerettye–Nagykanizsa–Balatonboglár–Siófok–Budafok–Csepel viszonylatú)
MAORT telefon légvezetéknek van utóélete is.
Lebontása után az anyagok a mezõszentgyörgyi telephelyre kerültek be, amibõl a vállalati
dolgozók kedvezményesen vásárolhattak. Így
sok családi ház tetõszerkezete, kerítése, szõlõkordonja készült a használható részekbõl.
A miénk szántódi házunk tetõszerkezete is
ilyen. Harminc-néhány éves volt a fa telefonoszlop a beépítésekor (mert a háború után fel
kellett újítani a vezetéket), és már negyven éve
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tetõ, de kutya baja. Nyáron, nagy melegben
egy kis bitumen szag terjeng a padláson, de a
szú nem megy bele.
A valamikori zalai 6 colos olajvezeték csõhálózat néhány szakaszán ma is használatban
van. Tudtommal a Siófok–Boglár szakasz is,
amely az EON középnyomású (6 bár) gázvezeték rendszerének tagja. Elõdeink elmondásából tudható, hogy az olajvezetéket a háború
alatt (amikor még nyersolajat szállított), a Kõröshegy felé vezetõ úton a nagyhídnál (Dencs
Tüzép közelében) sérülés érte, és a környékbeliek onnan vitték haza az olajat. Valamilyen házi eljárással finomították azt, és áramellátás
nem lévén világító anyagként használták.
További képek, helytörténeti séta idõpontja és
csatlakozási lehetõség a „Helytörténeti kör”höz: http://szantodanno.club.hu
Megköszönném, ha a kedves Olvasók a további helytörténeti tanulmányok készítését régi képek kölcsönadásával támogatnák!
Bor Ferenc
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BORBÉLY GÁBOR
VISSZAEMLÉKEZÉS
„És lassan megöregedtem…”
Solti Károly után
Múlnak az évek…
Milyen rég volt! Harminckét éve, hogy a Szent
Kristóf szobor végre megérkezett, majdnem a régi helyére. Történetérõl, a Szántódi Hírlevélben
és Maurer Teodóra: Szántódpuszta egyházi hagyománya címû (1973-2018) könyvében is olvashatunk.
Én azt tudom, hogy a felállításhoz szükséges süttõi márvány (mészkõ) tömböt a bányában kivágattam, kifaragtattam és leszállíttattam Szántódra, a felállítás helyére. Olyan kiváló anyag, hogy
szívesen élnék egészségben addig, amíg a Szent
Kristóf szobor alapjául szolgál.
Örülök, hogy hozzájárulhattam Szent Kristóf méltó helyének kialakításához.
Milyen rég volt! Ötven éve, amikor mentünk a
Zamárdi Tanács Építési Osztály elõadójához,
hogy építkezni szeretnénk az elõzõ évben vásárolt földterületen. Korábban úgy informáltak,
hogy házhely rendezési terv van, és hamarosan
építkezhetünk.
Az elõadó közölte: rendezési terv alapján az utca
kialakítása, a telek kimérése, kijelölése, a víz, villany, csatorna kiépítése után lehet majd építkezni.
Minden évben többször érdeklõdtünk, majd 1974
júniusában a Zamárdi tanácselnöknek levelet írtunk, melyben a következõket kérdeztük:
1. A meglévõ házhelyelosztási tervet, (kitûzés) mikor valósítják meg?
2. Mikor kapunk építési engedélyt?
3. Mikor közmûvesítenek?
1974 augusztusában, Kispéter Sándortól, a szakigazgatási szerv vezetõjétõl kaptuk meg a választ.
1. Telkünk nincs, csak belterületi mezõgazdasági ingatlanunk van.
2. A telek beépítésére vonatkozó bármilyen
információ téves volt.
3. A terület, építési tilalom alatt áll.
Ezután, évekig folytattam a szervezést, míg 1977.
február 7 –re Márton Ferenc és Csutak Sándor
megbeszélésre hívott, ahol a víz és a csatorna kiépítésének lehetõségét és módját tárgyaltuk
meg. Mindketten a legnagyobb jóindulattal támogattak.

A tulajdonosok egy része azonban, különféle kifogásokat támasztott. A víz, villany, csatornahálózat kiépítését a tulajdonosok aláírása után,
1980- ban elkezdték kiépíteni. Ekkor olvastuk elõször a Rege utca nevet.
1981. március 30 – án, az 1/588-5/1981. ügyiratszámon megszületett a határozat, Borbély Gábor
és társai telekmegosztási ügyében.
Az utca közmûvei, 1981-ben elkészültek. 1984.
augusztus 7-i keltezéssel kaptuk meg a Földhivatal jóváhagyó határozatát: Ingatlan megosztása
tárgyában, Borbély Gábor és társai elsõ ütemére.
Több mint tíz év telt el, amíg Rege utca, és telek
lett a belterületi mezõgazdasági ingatlanból, nagyon sok munka után!
Azt a boldogságot az tudja értékelni, aki tíz évet
várt, és sokat dolgozott azért, hogy
összközmûves telken építkezhessen.
Hattyú utca. A Rege utcához vezetõ Hattyú utca
feltöltése és járhatóvá tétele (a Móricz Zsigmond

Borbély Gábor 1980.

és a Rege utcát köti össze) úgy történt, hogy
pénz adtunk össze, és a Kõröshegyi Téglagyárból hozattam tégla törmeléket, amit közösen elterítettünk. Ez többször megismétlõdött. Így utólag,
negyven év után megállapítható, kevésnek bizonyult, kellett volna még egy kis töltés. Akkor pedig voltak, akik ezt is sokallották.
1993 augusztusában, gázvezeték építésére gyûjtöttem az aláírásokat. Sikerült idõben és megfelelõ létszámban jelentkezni. Így van gázvételi lehetõségünk.
Ebben a szép utcában, a Rege utcában minden
van, ami szükséges. Víz, villany, csatorna, gáz,
telefon, kábel TV, internet.
Szép az utcánk, ami nehezen született, de már
felnõtt, érett életét éli.
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Rege utca, készül a villany

Rege utca, Szabó bácsi autója

A hosszú, küzdelmes évek alatt sok jószándékú
emberrel találkoztam, segítõkészek voltak. A tulajdonosok között voltak és vannak többen, akik
oly mértékben önzõk, hogy saját érdekeiket sem
ismerik, ismerték fel! Õk gátolták leginkább a rendezés folyamatosságát. A mai napig van több telek, ami azért nincs rendezve, mert az önzés diktál és nem a jószándékú, segítõ józanság, nagyvonalúság. Nem tudják, vagy nem akarják tudni,
hogy a rendezetlen földterülettel saját magukat is
kellemetlen helyzetbe hozhatják, mert a területük
azáltal, hogy rendezetlen, nem önálló telek, nem
egy tulajdonos van rajta, így veszít az értékébõl.
Balatoni lejáró. A Hattyú utca végén a lejárót a
Balatonba, szintén gyûjtés alapján készítettük el
1993-ban. Összeadtuk a pénzt, és Burján József
meghozatta a szükséges anyagokat: követ, vashálót, betont. A kivitelezõk mi voltunk. A mai napig jól mûködik a lejáró és a lejtõs része, csónak
és szörf lerakók nagy örömére, ha megfelelõ a
vízszint.
A Hattyú utca végét Önkormányzatunk gyönyörûen felújította. Asztalt és padokat kaptunk.
A fentiek alapján elmondható, hogy településünk
gyarapodott egy szép hosszú Rege utcával,
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mindannyiunk örömére, és ezt jól kiegészíti a
Hattyú utcai lejáró.
Márton Ferenc utca. Egy része rendezett, víz és
csatorna nélkül. Az utca többi részének rendezése - több tulajdonosnak köszönhetõen- nem folytatható, a rendezési tervnek megfelelõen. Ez az
állapot sokáig nem tartható fenn, mert a területet
lakják.
Célszerû lenne, ha minél elõbb, az elõírásoknak
megfelelõen rendeznék a területet. A rendezés
akadályozása, késleltetése, egyre többe kerül, és
a késleltetéssel sok embernek okoznak bosszúságot és sok kárt is.
Az önkormányzat, Vizvári Attila polgármester úr
és a testület, mindent megtesz a rendezés érdekében. Fontosnak tartják, hogy kialakuljon a rendezési
tervnek
megfelelõ
utca,
ami
összközmûves, és az út méretei lehetõvé teszik, nagyobb jármûvek részére is – a biztonságos
közlekedést.
Bízzunk abban, hogy a Márton Ferenc utca elkezdett rendezése is, mihamarabb befejezõdik!
Adjon Isten minden Szántódon lakónak és itt
nyaralónak egészséget, békességet, boldogságot, és hosszú, vidám életet!
Ezt kívánom mindnyájunknak!
Szántód, 2022.
Borbély Gábor

Szt. Kristóf szobor a Sz.pusztai hársasban a 80-as
évek végén. Fotó Borbély Gábor
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Szántód és a Prinzek
140 éve született Prinz Gyula geográfus
Szántódon, a Kossuth Lajos utca 7 szám
alatt, gyümölcsfák között bújik meg egy kis nyaraló, amely építése a helyi Pálfy János kõmûves,
építész nevéhez kötõdik. Az 1941/42-ben kivitelezett ház sokat tudna mesélni az elmúlt 80 év történéseirõl, lakóiról, a Prinz családról.
Hogyan kezdõdött a család szántódi története? Az idõsebb Prinz Aladárt (*1880) nagykanizsai, budapesti, martonvásári, velencei, bodajki
állomáshelye után, 1923-ban helyezték Szántódra állomásfõnöknek. Kezdetben a mai Tavasz utcai fakereskedõ Aranyáséknál bérelt lakást családjának, majd késõbb, amikor szóba került egy
családi ház építése, az idõsebb Prinz Aladár öcscse Gyula is beszállt a projektbe, aki akkor a második bécsi döntésnek köszönhetõen a visszatért
kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen
tanított, majd a Csillagvizsgáló és Légkõrkutató
Intézetet is vezette.
Érdemes a továbbiakban a Rábamolnáriban (ma Püspökmolnári része) született Prinz
Gyula életébe bepillantani. Nem csupán azért,
mert a Wikipédia által sorolt három híres
rábamolnári ember (Molnár Kelemen gyõri püspök, Prinz Gyula geográfus, gróf Festetics György) egyike, hanem azért is, mert kaleidoszkópikus élete sok-sok tanulsággal szolgál.
Rábamolnáriban (ma Püspökmolnári része), 1882-ben született hõsünk az elemi után a
gimnázium hét osztályát a Batthyány Lajos nádor
által alapított, nagymúltú nagykanizsai piaristáknál végezte el. Több alkalommal szekundát kapott latinból, számtanból, földrajzból(!), németbõl
(!). Ez utóbbi igen meglepõ, hiszen a német az
anyanyelve volt. Akkor ki gondolta volna, hogy
száz év múlva egy megemlékezõ a következõket
írja róla: „A geográfia utolsó olyan hazai tudósa
volt, aki képesnek bizonyult az egész földtudományt átfogni, s annak minden ágában maradandó értéket alkotni.”
A gimnázium 8. osztályát már Budapesten az I. kerületi Állami Fõgimnáziumban abszolválta. Már középiskolás korában járt az észak-

olaszországi Dolomitokban, és gleccsert is mászott. Ezt annál is inkább megtehette, hiszen a
vasutas édesapjának, Prinz Józsefnek köszönhetõen Európában elsõosztályú szabadjeggyel
utazhatott.
A Magyar Turista Egyesület útleírási pályázatának a megnyerésével felkelti Eötvös Lóránd
figyelmét, aki tanácsára 1900-ban beiratkozik a
budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemre,
ahol földrajzot, geológiát és geodéziát hallgat, és
ahol Lóczy Lajos és Koch Andor professzorok támogatását, protekcióját élvezi. Érdekes felidézni
az 51 éves Lóczy Lajos ( a geológia tanszék vezetõje) és a maturált, 18 éves Prinz Gyula közötti
dialógust:
- Mi akar maga lenni ?
- Egyetemi tanár akarok lenni a geográfiából.
- Fiam! Ha erõsen akar valamit, és komolyan
veszi azt, el is érheti.
Az egyetem utolsó évében - Koch Andor javaslatára - Berlinben és Breslauban ( ma Wroclaw) jura kori témát dolgoz fel, és summa cum laude
minõsítéssel szerez bölcsészdoktorátust. 1904ben hazatér és a Budapesti Magyar Királyi Tudományegyetem földtani és õslénytani intézetében
lesz gyakornok.
1906-ban a meghívójával, gróf Almásy
Györggyel, majd 1909-ben egyedül, Lóczy Lajos
3000 koronás támogatásával kel útra a KözépÁzsiában található láncos röghegység, a 7500
km hosszú Tien-san, valamint a Pamír, a Kunlum,
a Tarim-medence kutatására. A 25 illetve 27 éves
Prinz Gyula az expedíciók 9150 km-es útját kirgiz
lovak háton és gyalog teszi meg. Földrajzi, földtani, meterológiai, néprajzi és gazdasági megfigyelései hírnevet szereznek neki nem csupán itthon, hanem külföldön is. Két év múlva megjelenik „Utazásaim Belsõ-Ázsiában” és „Ázsia szívében” címû könyve.
Európai tanulmányutak következnek, jár többek
között 1913-ban Skóciában, 1914-ben pedig Izlandon.

Szántódi Hírlevél
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A XX. század tudományos berkeinek nagy Jolly
Jokere Prinz Gyula. 1918-ban õt bizzák meg a
Pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem földrajzi tanszékének a kialakításával,
majd 1923-ban -Trianont követõen - Pécsre költöztetésével. Észak-Erdély visszacsatolását követõen, 1941-tõl a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem rendes tanára. Kolozsváron 1942
és 1945 között a Csillagvizsgáló és Légkörkutató
Intézetet is vezeti. A háborút követõen, 1945-tõl
1958-ig, nyugdíjazásáig a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezetõ földrajz professzora. Az
egyetemeken dékáni és rektori tisztségeket is ellát.

Egyetemista és idõskori portréja

2022. május

Munkásságának fõ témekörei: jurakor,
Belsõ-Ázsia, Budapest földrajza, Magyarország
földrajza, Európa természeti földrajza, Európa
városai, hat világ földrajza. Az utókor emlékezete:
Szegeden a József Attila Tudományegyetem
1970-ben díszdoktorává avatja.
Az érdi Földrajzi Múzeum 1993-ban, a Pécsi Tudományegyetem 1999-ben avatja fel büsztjét. Pécsen 1998 óta adják ki a Prinz Gyula-díjat.
Szülõhelye, Püspökmolnár, valamint unokája és
családja a róla elnevezett iskola elõtt dombormûves emléktáblát avat 2006-ban.

2022. május
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Ági és Rózsi emlékére
Ébredezik a természet, a tavaszi napsugár elõcsalogatta a hóvirágokat, hallom az erdei pintyek tavaszi énekét, feléledt a citromlepke is a téli álmából,
mókusok hancúroztak az ablak elõtti ágakon. Ági
kedvencei voltak. Õ már soha többet nem láthatja
õket.
Az ágy mellett ültem, fogtam a kezét, az orvos
mondta, hogy már csak órái lehetnek hátra. Mikor
elakadt a lélegzete, kicsordult a könnye. Álmában
érte a halál. 76 éves volt, idén lett volna az 50 éves
házassági évfordulónk.
1977-ben költöztünk ide, Szántódra, én voltam a
csemetekert vezetõje. Abban az idõben rengeteg
tuját, borókát, fenyõcsemetét ültettünk. A szomszédok nagy része szintén az erdészetnél dolgozott,
különbözõ beosztásokban. Jó kollektíva, jó társaság alakult ki, összejártunk, együtt ünnepeltük a
névnapokat. Fiatalok és boldogok voltunk. Telt-múlt
az idõ, a fenyõk felcseperedtek, 20-30 méteres óriásokká nõttek, a gyerekeink kirepültek a családi fészekbõl, mi pedig megöregedtünk. Ági édesanyja,
anyósom Rózsi közben Szántódra költözött, hogy
öreg napjaira közelebb legyen a családhoz, és mi is
tudjuk õt támogatni. Sajnos õ élete legutolsó éveit
az ápolási otthonban töltötte. Lassan mindenki bezárkózott, saját gondjával-bajával volt elfoglalva.
Aztán jött a COVID pandémia, erre még rátett egy
lapáttal. De a bajban ismerszik meg, ki az igaz, jó
barát. Amikor kiderült Karácsony elõtt Ági betegsége, súlyos áttétes petefészek rák, rengeteg aggódással és segítõkészséggel minden szomszédunk
a segítségünkre sietett. Hoztak ebédet, vacsorát,
süteményt, kompótot. Megmutatkozott közösségünk összetartó ereje, bármelyikünk bajba kerül, a
többiek segítenek rajta. Sajnos Ági állapota egyre
rosszabbodott, amikor másodszorra vittem be a
sürgõsségire, 4 liter folyadékot csapoltak le a hasából, és tolókocsiban kellett kitolnom a kórházból.
Onnantól kezdve nem tudott többé lábra állni, oxigénre szorult. Szomszédunk segített egy tolókocsi
és gurulós kórházi ágy kölcsönzésében, illetve az
oxigénpalack hivatalos intézésében, hogy az ápolásáról megfelelõen tudjunk gondoskodni otthon.
Felvettük a kapcsolatot a Hospice Szolgálattal,
hogy jobban értsük az állapotát és a napi ápolási
teendõket, hogyan tudjuk Ágit legjobban segíteni
ebben a nehéz, végsõ idõszakban. Ági azonban feladta az életért való küzdelmet testi fájdalmában,
amit nekem és családunknak tiszteletben kellett tartanunk.
Ebben a nehéz idõszakban ért minket váratlanul a
hír, hogy Ági édesanyja és az én anyósom, Rózsi
hirtelen elhunyt az otthonban 97 évesen. Nagyon jó

kapcsolatom volt vele régen, napi szinten látogattam a házában, segítettem õt a napi teendõiben, jókat beszélgettünk. Az otthonban is rendszeresen látogattuk, vittünk csomagot. Hihetetlen szívós volt,
két combnyaktörést átvészelt, és simán felépült. Aztán jött a COVID, látogatási tilalom, és amikor fél év
után meg lehetett látogatni, fizikailag és lelkileg is
teljesen megtörte a magány, rá se lehetett ismerni.
Nagy fájdalmai voltak, panaszkodott, hogy nem
hagyják meghalni.
5-6 napra Rózsi halála után Ági olyan rosszul volt,
hogy ki kellett hívnom az ügyeletet. Kapott egy erõs
fájdalomcsillapító injekciót, azt mondta az orvos, ettõl jól fog aludni. Mielõtt elaludt, a fülembe súgta,
hogy meg akar halni. Igaz, az éjszaka nyugodt volt,
viszont többet fel sem ébredt. Másnap délután érte
a halál. Fájó ûrt hagyott maga után.
Hogy elviselhetõvé tegyék az elviselhetetlent, sokat
köszönhetek a családomnak, barátaimnak, szomszédaimnak, akikbõl olyan szeretet és segíteni akarás sugárzott, hogy örökké hálás leszek nekik.
A kutyáink minden reggel sorban állnak a lépcsõ alján, hogy szeretett gazdijuk lesétáljon és megölelje
õket. Õk még reménykednek, de én már tudom,
hogy soha többé nem jön le ezen a lépcsõn.
Fekete Andor

Szántódi Hírlevél
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EMLÉKFA ÜLTETÉS
A 2020 novemberében elhunyt Mihály Tamás
emlékére 2021. szeptember 25-én fát ültettek
Szántódon, a vasút és a Gyulai Jenõ utca közötti
park földvári végében. Fõleg azért került erre sor,
mivel a rajongók a koronavírus-járvány miatt
nem vehettek részt a temetésén.
Az õt ismerõk elbeszélése alapján összeáll róla
elõttünk egy kis kép. Az Omega Együttes tavaly
elhunyt basszusgitárosa, Szántódon töltötte a
nyarait a vasút és a Balaton által határolt
területen levõ villájukban. Nagyon szeretett itt
lenni, még a Facebook oldalán is Szántódot
jelölte meg lakhelyéül. Õ egész nyáron lent volt a

Balatonnál az unokákkal, a hétvégekre pedig a
nagycsalád is megérkezett.
Nagyon szerény ember volt. Szerette gondozni
a kertjét, virágait. Néha elsétált a közeli szabad
strandra egy pohár sörre, ahol szemüvegben és
baseball sapkában senki sem ismerte fel. 2021. 06.
27-én a „II. Kerület Posztumusz Díszpolgára“
kitüntetõ címet kapott Mihály Tamás, Kossuth- és
Liszt Ferenc-díjas basszusgitáros és zeneszerzõ,
az Omega együttes egykori tagja. A rajongókban
az emléke örökké él. A Szántód Község Önkormányzata pedig részt vállal a szomorúfûz gondozásában.
Bor Ferenc

2022. május
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK

SZÁNTÓDPUSZTA

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szántódpusztai
Idegenforgalmi és Kulturális Központ 2020.
júniusától, elõreláthatólag 2022 év végéig zárva
tart.Ebben az idõszakban kerül sor a majorság
felújítására.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Szántódi Hírlevél

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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Varga Zoltán

Jön a tavasz
Februári érzet, csodavilág, pompás
univerzum, mirákulum, õs varázslat,
érzed, hogy máshogy süt a nap,
jön a tavasz, jön a tavasz...

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK AZ
ÉDESANYÁKAT!
MÁJUS UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN
GYERMEKNAP!

