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Szántód Község Önkormányzatának
tájékoztatása
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2022. március 31.-i ülésén hozott döntései:
1. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete arról döntött, hogy a Szántód belterület 358
hrsz és a 368. hrsz. alatt felvett ingatlanok mindösszesen 203.000.000 Ft vételárért történõ értékesítés során elõvásárlási jogával nem kíván élni.
2. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Szántód Közösségi Ház energiamegtakarítási intézkedési tervét elfogadta.
3. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervét
elfogadta.
4. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és
megszegésük jogkövetkezményeirõl szóló rendelet tervezetét I. fordulóban megtárgyalta, azt továbbtárgyalásra alkalmasnak találta.
5. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete elsõ körben támogatta, hogy a Rigó utca a Partivillasor irányába, valamint a Parti villasor utca a Hattyú utcáig egyirányú legyen.
6. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az alábbi közlekedés rendjét érintõ döntést hozta:
a Szigony utca és a Parti villasor utca keresztezõdésében „Behajtani tilos” közúti jelzõtáblát, alatta
„Kivéve lakók és Szolgáltatók” táblát helyez el.
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2022. április 28.-i ülésén hozott döntései:
1. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete döntéseket hozott Szántód község településképének védelmérõl szóló 1/2019.(II.04.) önkormányzati rendelet 2. számú módosítása tárgyában, a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, valamint lefolytatta a
véleményezési eljárást.
2. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a
Siófoki Hivatásos Tûzoltóparancsnokság 2021. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
3. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Páciens Egészségügyi Kft. a 2022. évi üdülõorvosi ellátás támogatására benyújtott kérelmére 800 000 Ft támogatást állapított meg.
4. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Rigó utca forgalmi rendjét megváltoztatta. A
forgalmi rend változás keretében a Rigó utcát a Móricz Zsigmond és a Partivillasor utca közötti szakaszon a Partivillasor utca irányában, valamint a Partivillasor utcát a Hattyú utca keresztezõdéséig
egyirányúsította.
5. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázatot nyújtott be a NÉBIH által közérdekû
célra felajánlott, 14,8 m3 faanyag ingyenes önkormányzati tulajdonba adására.
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2022. május 26.-i ülésén hozott döntései:
6. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásról szóló
beszámolót elfogadta.
7. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2021. évi belsõ ellenõrzési tevékenységérõl szóló beszámolót elfogadta.
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8. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó értékelést jóváhagyta.
9. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a falugondnok 2021. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
10. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete jóváhagyta a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás módosítását, valamint Balatonszárszó Nagyközség csatlakozását a mûsorszolgáltatás feladatellátáshoz.
11. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete arról döntött, hogy a Szántód belterület
253/1/A/1 hrsz.-ú és a Szántód 332 hrsz. alatt felvett ingatlanok mindösszesen 144.821.500 Ft vételárért történõ értékesítés során elõvásárlási jogával nem kíván élni.
12. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Szántódi Piac áramellátásának biztosítására, elektromos csatlakozóhelyek kiépítésére érkezett árajánlatok közül a legkedvezõbb ajánlatot
adó, Pálfi István E.V. „NORESZ” Ipari és Kereskedelmi Vállalkozás bruttó 587.375 Ft értékû árajánlatát fogadta el.
13. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Szántód Fürész utcai önkormányzati telephely épületének tervezésére beérkezett ajánlatok közül a legkedvezõbb ajánlatot adó Ratku Mihály
E.V. bruttó 600.000 Ft értékû ajánlatát fogadta el.
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2022. június 30.-i ülésén hozott döntései:
14. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Szántód, 1163/3 hrsz.-ú ingatlan telektömbjére vonatkozó módosítási igényt nem fogadja el, mivel az önkormányzati érdekek érvényesítését
biztosító településrendezési szerzõdésben foglaltakat a fejlesztõ nem fogadta el, illetve azt az önkormányzat számára kedvezõtlen feltételekhez kötné. A Helyi Építési Szabályzat Vt-8 jelû építési övezet
5. § (2) és (3) bekezdésekben foglalt elõírásait a kezdeményezõ által kérelmezettek szerint nem kívánja módosítani.
15. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a szociális étkeztetést biztosító szolgáltatók, a
Levandbok Kft., és Horváth Zsolt ev. által bejelentett szociális étkeztetés önköltségi árának 1.097 Ftra történõ emelését elfogadta.
16. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete hozzájárult Balatonföldvár Város önkormányzati rendeletében meghatározott gyermekétkeztetés intézményi térítési díj emeléséhez.
17. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a szántódi 292.hrsz. alatt felvett, 107m2 nagyságú terület 2022. december 31. napjáig történõ bérléséhez hozzájárul.
18. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat 2021. évi szociális alapszolgáltatás – étkeztetés – szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
19. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Takáts Gyula Városi Könyvtár 2021. évben
Szántód községben végzett könyvtári szolgáltatásról szóló beszámolóját elfogadta.
20. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységrõl szóló beszámolót elfogadta.
21. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Kõröshegy Község Önkormányzata, mint meghatalmazott Ajánlatkérõ által kezdeményezett Szántód-Kõröshegy-Kereki kerékpárút fejlesztés tárgyú
közbeszerzési eljárással kapcsolatban a Bíráló Bizottság javaslata alapján, az I. részajánlati körben
az alábbi eljárást lezáró döntést hozta: A Stravaco Kft. ajánlattevõ által benyújtott ajánlatot érvényesnek nyilvánította, a közbeszerzési eljárást az I. részajánlati körben eredményessé nyilvánította
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azzal, hogy az Ajánlatkérõ a hiányzó fedezetének biztosítására igényt fog benyújtani. A Kbt. 135. §
(12) bekezdés alapján a szerzõdés akkor lép hatályba, amennyiben a hiányzó fedezet biztosítására
irányuló igény elfogadásra kerül. A képviselõ-testület kinyilvánította, hogy a projekt eddigi elõkészítési költségeihez semmilyen mértékben nem tud hozzájárulni.
22. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2 db fûkasza beszerzéséhez 700 ezer Ft értékben
hozzájárult.
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2022. július 28.-i ülésén hozott döntései:
23. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 253/1/A/1.,és a 332. hrsz.-ú ingatlanok együttes
értékesítése, a Szántód, 2372.hrsz., 358., sz., 360 hrsz.ú ingatlanok együttes értékesítése, valamint a
Szántód 352/2/A/1. hrsz.-ú és a 332. hrsz-ú ingatlan együttes értékesítése során elõvételi jogáról lemondott.
24. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Rigó utcai elosztó szekrény és kandeláber kiépítésére érkezett legkedvezõbb ajánlatot adó, Magyar és Társa 2000 Kft. bruttó 4.711.700 Ft értékû
ajánlatát fogadta el.
25. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Szántód, Rigó utca tervezésére érkezett
Kaposút Bt. 350.000 Ft +ÁFA értékû árajánlatát fogadta el.
26. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a belügyminiszter által a települési önkormányzatok szociális célú tüzelõanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítõ támogatásra meghirdetett
pályázati felhívása alapján, pályázatot nyújtott be 58 m3 keménylombos tûzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásra.
A
képviselõ-testület
az
igényelhetõ
58
erdei
m3
tûzifa
megvásárlásához
1.000 Ft /erdei m3 + ÁFA mértékben, összesen 58.000 Ft + ÁFA összegben a saját forrást biztosítja.
27. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete települési tanévkezdési támogatásban részesíti a
szántódi lakóhellyel rendelkezõ és életvitelszerûen Szántódon lakó óvodás, általános iskolás, nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató tanulókat, valamint a nappali tagozaton felsõfokú tanulmányokat folytató hallgatókat, az alábbi összegekkel:
-

óvodás korúak

17.000 Ft/fõ

-

általános iskolás korúak

25.000 Ft/fõ

-

nappali tagozaton középfokú, felsõfokú tanulmányokat
folytatók

30.000 Ft/fõ.

A támogatás feltétele, hogy a jogosult gyermek, tanuló családjában az egy fõre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének tízszeresét.
A jogosultság feltételeinek igazolása a családban egy fõre jutó jövedelemre vonatkozó nyilatkozat
megtételével, valamint a személyi- és lakcím igazolvány bemutatásával történik.
Középfokú tanulmányokat folytató tanulók és felsõfokú tanulmányokat folytató hallgatók esetében
csatolni szükséges az oktatási intézmény által kiállított tanulói, hallgatói jogviszonyról szóló igazolást.
A támogatási kérelmek 2022. október 15. napjáig nyújthatók be.
28. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Szántód Község Díszpolgára kitüntetõ cím, a
SZÁNTÓDÉRT elismerõ plakett és Szántódért Emléklap alapításáról és adományozásáról szóló
5/2007. (III.30.) számú rendelete alapján Szántódért Elismerõ Emlékplakettet adományoz Takács
Oszkár volt önkormányzati dolgozó részére, annak elismeréseként, hogy munkájában kiemelkedõ
teljesítményt nyújtott, valamint kiemelkedõ helyi közéleti tevékenységet végzett.

2022. szeptember

5. oldal

Szántódi Hírlevél

Rendeletek:
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
3/2022.(V.2.) önkormányzati rendelete
Szántód Község településképének védelmérõl szóló 1/2019.(II.4.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
4/2022.(V.2.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló 8/2019.(XI.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
5/2022.(V.2.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeirõl
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
6/2022.(V.30.) önkormányzati rendelete
Szántód Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésérõl szóló 1/2021.(II.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
8/2022.(VI.30.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló 7/2021.(VI.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
9/2022.(VII.1.) önkormányzati rendelete
a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló 11/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
10/2022.(VIII.1.) önkormányzati rendelete
a szervezeti és mûködési szabályzatról szóló 8/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról.

Magyar Szilvia
fõtanácsos
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
8623Balatonföldvár, Petõfi Sándor utca 1.
Tel.: 84-540-330/51
Helyreigazítás:
A hírlevél elõzõ, májusi számában, a 23. oldalon kezdõdõ Szántód és a Prinzek címû nagyszerû
cikk írója , Domokos Tamás.
Elnézést kérünk, hogy az újságban lemaradt a cikk szerzõjének a neve!
AZ ÚJSÁGBAN MEGJELENT FOTÓK KÉSZÍTÕI:

BALOGH CSABA , BALOGH JÓZSEFNÉ ZSUZSA , BOR FERENC, KISS
ZOLTÁN, MORVAY ZSOLT, MORVAYNÉ TÖRÖK CSILLA , NÉMETH ZOLTÁN, NAGYNÉ ORBÁN KATALIN,
SEREG BERTALAN
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A Képviselõ - testület
megemlékezése,
a tíz éve elhunyt

Dolgos Jánosra,
aki 2006-2012. között
volt Szántód Község
polgármestere.
Emlékét kegyelettel
õrizzük.
Tisztelt Gyászoló egybegyûltek!
Az emlékezés jegyében a tiszteletadás szándékával, megrendülten
állunk itt, nagyra-becsült kolléganõnk Maurer Teodóra a szántódi
Tüskés Tibor Könyvtár vezetõje a tevékeny közéleti ember ravatala elõtt.
Végleg elbúcsúzni bár halandó létünkbõl fakadóan nagyon is emberi, mégsem egyszerû kötelesség. Amikor elvesztünk egy jó ismerõst, egy kedves barátot, értékes kollégát, hozzánk közel álló személyt vagy hozzátartozót a fájdalom mellett rendszerint a lelkiismeret furdalás érzése is nehezíti dolgunkat.
Találkoztunk-e, beszélgettünk-e vele eleget, mellette voltunk-e,
amikor segítségre szorult?
Dórát több évtizede ismertem egy általános és középiskolába jártunk. Az együtt töltött középiskolai évek alatt ismertem meg igazán
irodalmi vénáját. Reggelente a vonaton vagy könyvet olvasott, vagy
írt a kis füzetébe. Pedagógus lett, több évig tanított, majd visszatért Szántódra. Alapítója, vezetõje lett a
szántódi községi könyvtárnak, amely késõbb - a közte és
Tüskés Tibor író között kialakult barátsága jeléül - az író
halála után a Tüskés Tibor nevet vette fel. Folyamatosan
bõvítette, rendszerezte a könyvtár anyagát, amely mára
példát mutathat sok településnek. Ontotta magából az irodalmi mûveket, sok-sok könyve, írása jelent meg. A szántódi irodalmi élet motorja volt. Folyamatosan szervezte az
író-olvasó találkozókat, a képzõmûvészeti kiállításokat,
nevéhez kötõdik a Szántódi Kötõdésû Írók Találkozója, azaz a SZKÍT, melyet az idei nyáron XI. alkalommal szervezett meg. Halálával egy szerény, nagyszerû kolléganõt veszítettünk, nagy, pótolhatatlan ûrt hagyva maga után. Gyászunkban vigasztaljon minket, az a tudat, hogy ismerhettük, köztünk, velünk élt. Nyújtson vigaszt az a gondolat,
hogy nekünk, értünk dolgozott. Emléke örökké bennünk
él.
Isten veled Dóra, nyugodjál békében!
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A mûszaki csoport hírei!
Tisztelettel köszöntöm a kedves olvasót!
Néhány sorban szeretnék tájékoztatást adni az önkormányzat mûszaki csoportjánál történt idei
eseményekrõl, fejlesztésekrõl. Személyi állományunkat év elején egy fõvel növeltük, mivel az elõzõ
évben egy dolgozónk közös megegyezéssel távozott a csoportból. Sajnos az új kollégánk a próbaidõ végén távozott önkormányzatunktól, így továbbra is kevesebb létszámmal kellett biztosítanunk településünk rendezettségét. Majd február hónapban
kedves munkatársunk Takács Oszkár betöltötte
65. életévét, tehát öregségi nyugdíjba vonult.
Oszkár 12 évet dolgozott a szántódi önkormányzatnál, munkáját megköszönve február 28-án kis búcsúztató összejövetelt szerveztünk tiszteletére. Polgármester úrral, kollégákkal együtt köszöntük meg
a településünk gondozottsága érdekében végzett
munkáját és jó egészséget kívántunk a nyugdíjas
éveihez. Szerencsére Oszkár is úgy érezte, hogy
kellõ energiával rendelkezik és alkalmi munkavállalóként továbbra is segíti a csoportunk munkáját,
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amit ezúton is nagyon köszönök! Úgy gondolom ez
a hozzáállás és odaadás példamutató lehet mindannyiunk számára. Mindezek elismeréseként Szántód község képviselõ-testülete, Szántódért emlékplakettet adományozott Takács Oszkár részére,
amit falunapi rendezvényünkön Vizvári Attila
polgármester úr adott át.

Szerencsére a nyári szezon kezdetére sikerült új
munkatársat üdvözölnünk, Balatonszárszóról érkezett hozzánk Prandoczki János. Elmondhatom,
hogy megbízható, munkájára igényes kollégával
dolgozhatunk tovább. Beszámolhatok arról is, hogy
május 28-án vehettem át Kaposváron a munkánkat
nagymértékben segítõ új tehergépkocsit. Az elmúlt
évben született képviselõ-testületi döntés alapján,
önkormányzatunk vásárolt egy billenõplatóval felszerelt Renault Master tehergépkocsit. Nagy szükség volt a gépjármûpark fejlesztésére, mivel utoljára 2009-ben történt ilyen. Öröm és megbecsülés
amikor új autó kerül az ember kezébe, ezért gondossággal kezelem és karbantartom. A kisgépeink
fejlesztésében is szükségszerû volt kettõ darab
nagy teljesítményû Stihl fûkasza beszerzése, mivel
az elsõ generációs gépeink elhasználódtak. Remélhetõleg önkormányzatunk pénzügyi stabilitása visszakerül a megszokott
mederbe, így tovább fejleszthetjük településünket.
Németh Zoltán
mûszaki csoportvezetõ
önkormányzati képviselõ
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Strandminõsítés
Kék Hullám Zászló lobog
Szántódon is a Rigó utcai
strandon!
2022-ben 19. alkalommal hirdette meg a
Balatoni Szövetség (BSZ) a Kék Hullám Zászló
strandminõsítést. A megmérettetésre 45 balatoni strand nevezett be, köztük Szántód is.
A Rigó utcai strandunk négy csillagos
minõsítést kapott a megmérettetésen.

Rigó utcai strand
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A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI
Majális
Május elsején, vasárnap délután megtelt a Csemetekerti sport-és szabadidõpark látogatókkal.
Ebben az évben is sok izgalmas, sokszínû programmal
készültünk az odalátogatók számára. Igyekeztünk
minden korosztály számára tervezni, hogy kicsiknek
és nagyoknak, fiataloknak és idõsebbeknek is élmény
legyen ez a vasárnapi nap. Az önkormányzat jóvoltából volt ugrálóvár a kicsiknek és büfé, sörrel és virslivel a nagyobbaknak.
Kora délután,13.00 órakor kispályás focibajnoksággal
indítottuk rendezvényünket. Négy csapat nevezett;
Balatonföldvár SE, Oroszlánok, Siófok és Alkalmi
szódavíz csapatok neveztek. Galó Tibor általános iskolai testnevelõtanárának játékvezetésével és kommentjével zajlottak a mérkõzések Az izgalmas körmérkõzések után a sorrend a következõen alakult:
I.hely:
Siófok csapata
II.hely:
Alkalmi szódavíz csapata
III.hely:
Oroszlánok csapata
IV.hely:
Balatonföldvár csapata

Többször mozogtunk már közösen Galambos Lacival
és Bettivel. Ezen a napon egy különleges eszközzel, az
úgynevezett smovy súlyzóval edzettünk.
Idõ sem volt kifújni magunkat a pilates után, mert a
pályán már gyönyörû ruhákban sorakoztak a még gyönyörûbb kisleányok. Csodás koreográfiával, több korcsoportban érkezett a Harmony Dance Táncegyesület. 2006 óta mûködnek Siófokon, és az elmúlt idõszakban számos hazai és külföldi versenyen is részt
vettek. Formációs és szóló táncosaink többszörös területi, országos, valamint Európa - és Világbajnoki
dobogós helyezésekkel büszkélkedhetnek. A tradícionális és színpadi mazsoretten kívül Dance Show,
gimnasztikus látványtánc, latin show, balett, hip-hop
kategóriában is megállják a táncosaik a helyüket.

Mûsorukban minden mûfajból láthattunk ízelítõt. A
legjobb volt látni, hogy több szántódi és környékbeli
település gyermeke tagja a tánccsoportnak.
A végén még egy meglepetéssel is készültek! A gyermekek - anyák napja lévén -, behívták az édesanyákat
egy közös produkcióra.
Mivel az édesanyákat már jól megmozgatták a táncosok, megkértük a vállalkozó kedvû apukákat, hogy

emeljék helyére a szántódi Májusfát. Több
édesapa segítségére sietett fiacskája, így sebesen a helyére került a
feldíszített fa.
16.00 órától a „Magyarország, szeretlek” televíziós vetélkedõ tematikáját mintázva egy vetélkedõre invitáltuk a jelenlévõket. A közös játék
amire hívtuk a résztvevõket, kolléganõmmel
Németh Henriettel valósítottunk meg.
Két csapat részvételével
- pirosak és zöldek – zajlott a verseny. Vaktérképen kellett a városokat
leírás alapján bejelölni,
bevásárlólistát megjegyezni és visszamondani, híres események leírásából
kitalálni a híres résztvevõt, életrajzi elemeibõl a híres
költõket.
A megmérettetés és persze a jó szórakozás végén, a
zöldek csapata nyerte a vetélkedõt.
Kirándulás
Május 22-én reggel hét órakor népes csapattal vágtunk neki megszokott gyülekezõhelyünkrõl sárvári kirándulásunknak.
Nem sokkal kilenc óra után már a sárvári vár parkolójában várakoztunk, hogy két csoportra oszolva megtekinthessük a Nádasdy család várát.
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Nagyon érdekes, tartalmas tárlatvezetésben volt része
mindkét csoportnak. A szervezett program után mindenki úgy oszthatta be a városnézésre az idejét, ahogy
szerette volna. Voltak, akik ebédeltek, voltak, akik sétáltak és voltak, akik városnézõ kisvonatra szálltak.
Fél kettõkor mindenki újra a buszba szállt, hogy következõ úticélunk felé vegyük az irányt.
Fél óra múlva már a Jeli arborétum bejárata elõtt várakoztunk.
A hatalmas területen fekvõ arborétum hazánk egyik
legszebb kertje, dr. Ambrózy-Migazzi István gróf hozta létre, aki autodidakta módon kora egyik legnagyobb botanikusává képezte magát.
A kert rododendronjairól híres, amely május hónapban ontja virágait.
Kirándulásunkkor többnyire a lila és sárga virágú
egyedek pompáztak a kert különbözõ pontjain.
Sokakat vonzott még az arborétumban található
lombkorona tanösvény, a kilátó és a kilátó szomszédságában lévõ kicsiny tó.
Igencsak megfáradva, megszomjazva értünk vissza kiindulási pontunkhoz. Búcsúzóul még egy közös fotót
készítettünk, majd felszálltunk a buszra és az idõközben eleredõ esõben pihegve indultunk haza.

Gyermeknap
Minden évben május utolsó szombatján tartjuk községünk gyermeknapját.
Anyaként is nagy ünnep számomra, amikor ünnepelhetjük gyermekeinket. A gyermekek az élet ajándékai, és tényleg velük teljes az életünk.
Tavaly május óta négy ifjú polgára született Szántódnak. Ünnepélyes keretek között köszöntöttük õket az
Erdészet téren lévõ Újszülöttek fájánál, ahova felkerültek neveik és születési adataik.
A kicsik nevei:
Bõhm Kornél, Bõhm Sára Dorka, Egervári Luca,
Zentai Tivald Máté.
Ennek a fának a legfontosabb üzenete, hogy közösségünk él, ereje van, megtartja azokat, akik ide tartoznak.

2022. szeptember

A térrõl átsétáltunk a Csemetekerti helyszínünkre,
ahol várta már az ideérkezõ gyerekeket Komor László GRIMASK Színháza. Az „Állati La Fontaine” mesén nevethettünk, játszhattunk közösen. Ezt az elõadást a Megyei Takáts Gyula Könyvtár biztosította
számunkra, a képeken is látszik a jó hangulat.

Arcfestéssel, ugrálóvárral, lufihajtogató bohóccal és
ingyen fagyival vártuk a kicsiket.
Közben a Balatonföldvári Néptánc Oskola csoportjainak néptáncbemutatóit láthattuk. Elsõként a Kereplõ csoportot, Vasi játékokat táncoltak.
Utána a Gézengonc csoport következett, Dél-Alföldi
farsangi játékokkal.
Végül a Parapács csoport, Nyárádsenyei névnapköszöntõt mutatott be.
A rendezvényünk zárásaként az oskolásokkal kitáncoltuk Májusfánkat.
Szezonnyitó
Idén negyedszer tartottuk meg Szezonnyitónkat a Rigó utcai strandon.
Ebben az évben a jelmondat a „Minden út Szántódra
vezet…” volt, amibõl egybõl kitalálható a téma is. Mivel a Dunántúl az ókori Pannónia területéhez tartozott, úgy gondoltuk, hogy bemutatjuk mivel is foglalkoztak a birodalom területén.
A kor ismertetésére segítségül hívtam a balatonföldvári általános iskola történelem szakos tanárát, Borbás Pétert. Az interaktív történelemóra keretén belül
megismerkedhettünk a birodalom területével, történelmével, kultúrájával, illetve a tanár úr korabeli
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pénzérméket is hozott, amiket közelrõl meg lehetett
tekinteni. Szívesen fogadta az érdeklõdõ gyerekeket,
felnõtteket. Közben római kori zenéket hallgattunk.
A gyerekeknek volt az ókori ismereteket felmérõ kérdez-felelek, római számokkal lehetett feladványokat
megoldani. A vállalkozó szellemû családok malmozhattak és kipróbálhatták a delta játékot is.
Ugyanúgy, mint tavaly, ellátogatott hozzánk a Richter
Flórián Cirkusz képviseletében maga a cirkusz igazgatója Richter Flórián és vele jött a cirkusz bohóca is.
Nagy sikert aratott a strandlátogatók között. Sikerült
bevonni egy pár gyereket és felnõttet is a bohóckodásba.
Aki még ezután is maradt a strandon, az este héttõl a
Popdealers Zenekarral bulizhatott egy jót!

Szántódi Hírlevél

a pályázat címe, „Szt.Kristóf, a révész” volt.
Fél óra alatt kellett az alkotásokat elkészíteni. Utána
a háromtagú zsûri értékelte az elkészült mûveket.
A zsûri tagok: Koncsag Adrienn zenepedagógus, Resli
Réka és Simon Zsuzsa szintén pedagógusok.
A kialakult rangsor pedig a következõ:
Elsõ korcsoport 8 éves korig terjedt.
I.helyezett:
Fóris Virág
II.helyezett: Szeleczky Diána
II.helyezett: Szentannai Mária
A 8-és 14 éves kor kategóriában a rangsor:
I.helyezett:
Szentannai Mihály
II.helyezett: Fóris Csenge
II.helyezett: Oláh Zoé
Különdíj:
1. Sári Viktória, 2. Kõszegi Emma

Szent Kristóf nap
Rekkenõ hõségben indult a délután a Kossuth parkban.
Három órától a Kossuth utca lezárt szakaszán lehetett
rodeózni a lábbal hajtható járgányokkal. Akkumulátoros kisautó is volt a kisebbeknek, illetve különleges
hajtású jármû a nagyobbaknak, ahol számított az is,
hogy ki milyen ügyes.
Az aszfaltrajzversenyt két korcsoportban indítottuk.
Tizennégy induló vállalta a megmérettetést. Mivel a
park aszfaltozott részén nagyon meleg volt, a sátor
hûvösébe költöztettük át a versenyt. Egy kicsit nehezebb feladat volt a viacoloron a krétával rajzolás, de
az ügyeskezû gyerekek megoldották. Ebben az évben

A díjazottak értékes nyereményeket (a két elsõ helyezett egy családi belépõt nyert a Richter Flórián Cirkuszba a képviselõ-testület jóvoltából), a többi résztvevõ pedig emléklapot kapott.
Közben a Büfé is a helyszínre érkezett, lehetett falatozni, szomjat oltani. Majd este hét órától éjfélig a kaposvári Senior Zenekar szórakoztatta a közönséget.
I. Szántódi Veterán Jármû találkozó
Tavaly már megfogalmazódott az a gondolat, hogy
Szent Kristóf nap alkalmából lehetne egy veterán autós találkozót rendezni Szántódon. Idén már úgy készültünk a Somogyi Jármûbarátok Egyesületével közösen, hogy az õ Szt. Kristóf túrájuk egy idõben legyen
a Szántódpusztán megrendezett Kristóf-napi misével
és a délutáni önkormányzati koszorúzással a Szent
Kristóf szobornál.
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Mivel idén július 30-án tartották a kápolnadombon a
szertartást, így mi is erre a napra idõzítettük a találkozót. Délután három órára értek hozzánk, közel harminc jármûvel felsorakoztak az ALDI melletti piacunk területén. Több jármûvel érkeztek a környékrõl
is.
Elhangzottak a köszöntõk, utána szemügyre lehetett
venni a veterán jármûveket és beszélgetésbe elegyedni a tulajdonosaikkal. Nagyon sokan ellátogattak a
helyszínre, érdeklõdéssel vizsgálgatták a jármûvek
motorját, hangját, kényelmét.
A hely szellemének megfelelõen két közeli linedance
csoport is fellépett.

Tandemtúra

Elõször a Földvári Csibészek Line Dance Csapat,
majd a 7-es út Linedance Klub szórakoztatta az egybegyûlteket. Ezután felsorakoztak a jármûvek a piac
bejáratához, hogy elinduljanak a felvonulásra. Az útvonal; Piac –Szántód Rév – Balatonföldvár – Budapesti u. – Szántódi u.- Jókai u. – Szent Kristóf szobor
volt.

A Mozdulj! Közhasznú Egyesület 11. tandemtúrájának ünnepélyes megnyitóját Szántódon, a Kossuth
Parkban rendezte. Minden évben más balatoni település az indulás helyszíne. A kedves nyitómûsorban
részt vettek ép és sérült elõadók. Nálunk is, mint minden településen, közös faültetéssel zárült az ünnep. A
parkhoz illõ vadgesztenyefa ültetésében szorgosan
részt vett polgármesterünk és az egyesület elnöke is.

A visszaérkezés után az összes jármû elfoglalta a helyét a szobor körül, hogy együtt emlékezzünk meg a
közlekedésben elhunytakról és kérjük Szent Kristóf
áldását minden Szántódon áthaladóra.
A résztvevõk átvonultak Szántódpusztára, hogy részt
vegyenek az autók megáldásán.
A Kossuth parkban még éjfélig táncoltunk a Silver
Band zenekar kiváló zenéjére.
Képek a jármûvekrõl a címlapon láthatóak.
Telegdi Ágnes kiállítása
Kiállításunk nyílt a Tüskés Tibor Községi Könyvtár
elõterében augusztus 1-én hétfõn. A Telegdi Ágnes
író, természetfotós „Barnabás meséi” címû könyvsorozatának helyszínei keltek életre a kiállított kuckókban. Az írónõ a megnyitón beszélt köteteirõl, a fotózás szeretetérõl, iró-olvasó találkozóiról. De legfõképpen arról, hogy mit jelent számára a természet és
a benne élõ állatok világa, amin keresztül szeretné a
gyerekeknek vonzóvá tenni az olvasást. A csodás kis
színhelyek augusztus végéig voltak megtekinthetõk.

Kép: 1, 2, 3, 4.5. szobor
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A kiállítást Vizvári Attila polgármester ünnepi beszéde nyitotta, majd a Kõröshegyi Dalkör vezetõje
Uszkai Margit balatoni népdalcsokrot adott elõ
Mucza Milán képviselõ elõadásában pedig, Kányádi
Sándor: Elõhang címû versét hallhattuk.
Megemlékeztünk kollégánkról Teodóráról, egy perc
néma felállással is tisztelegtünk emléke elõtt.
Ezután a zsûri értékelte a beérkezett alkotásokat, és
polgármesterünkkel közösen kiosztották a díjakat és
emléklapokat. A kialakult eredményt itt is közöljük:

Falunap
Mivel községünk idén ünnepelte önállóságának 25.
évfordulóját, a Falunapunk nyitóünnepsége egyben a
„Szántódi impressziók” címû kiállítás megnyitója is
volt.

I.helyezett

Véghseõ Klára

II.helyezett

Angyal Júlia

III. helyezett

Visi Orsolya Vanda

Különdíj:

Györfi András

Emléklapok:

A kiállítás megnyitójának gondolata már februárban
megfogalmazódott, kolléganõmmel Maurer Teodórával közösen. A „Szántódi impressziók„ nevet Dóra vetette fel, és számunkra nem is volt kérdéses, hogy ennél találóbb elnevezést keressünk a pályázatnak.
Megszületett a kiírás, elõször március 30-a volt a határidõ, ami idõközben július 31-re tevõdött át. És akkor dõlt el az is, hogy Falunapunkon adjuk át az alkotóknak a díjakat.

Bodrogi Éva

Prof. Bíró Péterné

Domokos Veronika

Ságodiné Molnár Ildikó

A határidõig 22 pályázó 39 mûvel pályázott. Augusztus16-án délelõtt összeült a zsûri és kialakult az eredmény. Zsûri tagjai; Daria-Nagy Narbutt-balatonszárszói akvarell festõ, Tálos Ágota festõmûvész és
Feledy Gyula Kötcse község polgármestere.

Necskosz Vaszilisz

Farkas Györgyi
Fenyves Jánosné
Juhász Mária
Morvay Zsolt

N.Sebestyén Katalin
Orient Enikõ

Sereg Adrienn
Steffler Ildikó
Szesztai Attila
Szili István
Tari Márta
Újhelyi Eszter
Zemlényiné Hámori
Judit
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A megnyitót ugyancsak Uszkai Margit által elõadott
bakonyi népdalcsokor zárta.
A kiállításról képek az újság hátlapján láthatóak.
Mikor lesétáltunk a Faluházunk udvarára, már javában fõztek a fõzõcsapatok, az árusok kínálták portékáikat, a gyerekek önfeledten szórakoztak a nagysátor
mellett lévõ mini vidámparkban. Csúszdás ugrálóvár,
körhinta, a legkisebbeket pedig a ringlispíl, arcfestés,
csillámtetoválás várta. De volt büfé, vattacukor, fagyi,
mini fánk, kürtöskalács, gumicukor, levendulás készítmény, ahogy ezt ilyenkor az idelátogató megszokhatta már! Egy új attrakció is várta az idelátogatót! Az
önkormányzat épület elõtti parkolójában már reggel
óta gondos kezek sütötték a Délács Kft. által felajánlott 200 kg-os borjút. Nagy sikere volt egész nap.

Közben 11 órától a színpadon a GRIMASK Színház
Szenzációóóó címû elõadása folyt.
Mire vége lett az elõadásnak, már sorban állás volt az
ételeket készítõ csapatok asztalánál.
Ebéd után ünnepi beszédet hallhattunk Vizvári Attila
polgármester úrtól, köszöntötte a 25 éve önálló szántódiakat és Szántódért elismerõ emlékplakett kitüntetést adott át Takács Oszkárnak, aki idén vonult nyugdíjba és több évig volt a Gamesz dolgozója.
Majd üdvözölte a közönséget Witzmann Mihály országgyûlési képviselõ és Szajcz Adrián a Somogy Megyei Közgyûlés alelnöke.
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A színpadon folytatódott a falunapi mûsor. Ebéd után
megszoktuk, hogy a Szántódi Magyarnóta-kör nótázik, Bognár Gyula vezetésével. Mindenkor, így most is
sugárzott a jókedv és az összetartozás fellépésükön.
Õket követte a színészbõl lett komédiás az ismerõs
hangú vicces ember, a nagyvárosban élõ falusi legény
Ricsifiú szórakoztatta a jelenlévõket.
Fél háromkor kezdõdött a fõzõverseny eredményhirdetése. A zsûri tagjai, akik az ételeket bírálták;
Szárnyasi Alajosné, Incze Domokos, Horváth Balázs.
Nagyon köszönjük a felelõsségteljes zsûrizést!
A fõzõverseny eredménye pedig a következõképpen
alakult:
I.helyezett: Surman Fuvar csapata Somosi lecsó
II. helyezett: Szántódi Boszik
Csülkös pacal
III.helyezett: Szántódi Gameszosok Babgulyás
A csapat szép dekorációját, Élõ Erika készítette.
Különdíj: Szántódi Szõke Szomszédok Palócleves
És a többi nevezett csapat és ételei:
Lilla és az öregfiúk
Hentes tokány ravasz módra
Béla meg a Zalaiak Sertéspörkölt
Nótás nyugdíjasok
Csülökpörkölt
Dr.Megyesi Andrea és makói csapata Csikós tokány
Délács Tüzép
Csülökpörkölt
Nagyon hálásak vagyunk az összes csapatnak, hogy
vállalták ezt a kemény munkát, mert bizony nagy kihívás ennyi emberre elkészíteni az ebédet!
A díjkiosztó után egy meglepetés vendég is érkezett,
az Iskola utcai felmenõkkel rendelkezõ Bánsági Andor, aki egy alkotást nyújtott át polgármesterünknek
és a falunknak. Az adományozó nagypapája, Bánsági
András grafikusmûvész lakott az Iskola utca 13/b-ben,
és Andor gyermekként sokat nyaralt náluk. A kép címe: Balatoni öböl, amely faluházunk falára kerül.
Szerencsére már többször köszönthettük színpadunkon a Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita kettõst.
Nagysikerû mûsorukat láthattuk, Szenes Iván szerzeményeivel.
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A mûsor után kivasutaztunk a szántódi révbe, ahol
már várt ránk a komp és személyzete.
Öt óra elõtt pár perccel megérkezett a fellépõ vendégünk, aki idén Márió, a harmónikás volt. Szikrázó
napsütésben vártuk az elõadást, no meg a hajókázást!
Hatalmas hangulat alakult ki az úton, és szinte vissza
sem szerettünk volna érni a partra. A hajó mégis kikötött és mindenki elindult vissza a faluházunkhoz, mert
várt ránk a tombolasorsolás.

Köszönjük a vállalkozóknak és magánszemélyeknek a
rengeteg tombola felajánlást, az idelátogatóinknak
pedig, hogy tombola vásárlásukkal hozzájárultak a falunapunk sikeréhez!
Fõdíj, Gorenje elöltöltõs automata mosógép, Szántód
Község Önkormányzatának felajánlása, valamint egy
hosszú hétvége a Horvátország tengerparti apartmanjában, Zsiga János és családja felajánlása.
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HÁLÁS KÖSZÖNET MINDEN FELAJÁNLÁSÉRT!
Apró Tibor
ALDI
Szántód
Balla Jánosné, Zöldségbolt
Szántód
BENU Calendula Gyógyszertár
Kõröshegy
Csicsai László
Kereki
DM Magyarország
Szántód
DEFLOC Elektronika
Szántód
Decsi László
Kapoly
DÉLÁCS Tüzép
Szántód
Fehér Zsolt
Szántód
Hidvégi Magdolna, Antikvitás
Szántód
Szántódi TRAFIK
Hollósi Dezsõ és családja
Irománia, Papír-írószer
Kar-Ker Kft.
K&H Bank Zrt. Siófoki fiók
KO-BO Ker. Kft.
Kelépker Kft.
KFKI Kemping
Kovács Délpart Vendégház
Kósa Árpádné
Kungl Róbert és cs.
Kurdi László és családja
Laguna Panzió
Logiscool
Meridione Zrt.
Mucza Milán és családja
Nagy Róbert és családja
Németh Zoltán és családja
Kovács Attila és családja
POINT Kávézó
Rudolf György és cs.
SÁNDOR Húskereskedelmi Kft.
SEFAG Zrt
Somosi Konyha
Surman Krisztián
Szántód Gyógyszertár
Szántód Község Önkormányzata
Takács Oszkárné, Fodrászüzlet
TÉRKÕ ÉS KERT Kft.
Topos József és családja
Vajtai László és cs.
VassTibor Mûanyagkereskedés
Vizvári Attila
Vollman Stamping Kft.
Zsiga János

Szántód
Szántód
Balatonföldvár
Szántód
Siófok
Balatonföldvár
Szántód
Szántód
Balatonföldvár
Szántód
Szántód
Szántód
Kaposvár
Tatabánya
Szántód
Kõröshegy
Szántód
Szántód
Szántód
Szántód
Balatonföldvár
Szántód
Szántód
Szántód
Szántód
Szántód
Szántód
Balatonföldvár
Szántód
Balatonföldvár
Kõröshegy
Szántód
Szántód
Szántód
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A falunapunk záró rendezvénye a Helios Zenekar fergeteges bulija volt, amit a készülõdõ vihar egy picit lerövidített. Éjfél körül már tényleg csak pár ember beszélgetett a Büfében.
Nagyon köszönjük mindenkinek, aki ezen a napon velünk tartott!
Köszönet az egész napos segítségért;
a konyhán: Gippné Mártinak, Kárpátiné Icunak, Németh Henriettnek, Simonné Marikának, Sörösné Melindának, Vincellér Erzsinek.
Az ebédjegy osztásánálFauszt Mártinak, Lászlóné
Iluskának, Nagyné Marikának.
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A tombola árusításánál: Kocsisné Klárinak, Nagyné
Katinak, Szárnyasi Eminek, Szabó Lillának. A háttérmunkákért: Lõczi Hajnalka, Mucza Milán és akik
mindenhol ott voltak; Németh Zoli, Szûcs Gyuri,
Prandoczki Jani.
Végezetül, de nem utolsósorban köszönet Szántód
Község Képviselõ-testületének és polgármesterünknek, hogy lehetõséget adtak rendezvényünk megszervezéséhez.
Jövõre remélem, újra együtt ünnepelhetünk!
Balogh Józsefné Zsuzsa
mûvelõdésszervezõ

AZ UTOLSÓ - KÖNYVTÁR HÍREI - DÓRÁTÓL
„Édes barátaim, olyan ez éppen,
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak õrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: „Hol volt...“,
Kosztolányi Dezsõ

Tüskés Tibor hagyatéka
Június közepén kereste fel könyvtárunkat Tüskés Tibor
József Attila-díjas írónk unokája, Tóth Bálint. Õ Tüskés
Tünde fia, aki a kedves családjával - neje Cecília, gyermekeik Ágoston, Veronika, Domonkos és Benedek együtt érkezett hozzám egy csütörtöki könyvtári nyitva
tartás során. Érkezésük számomra igen megtisztelõ volt,
és a velük való megismerkedés nagyon kellemes élményt nyújtott. Az általunk „Tüskés fal“- nak nevezett állvány elõtt készült néhány családi fénykép, aztán sor került a Tüskés Tibor emléksarok megtekintésére. A család
a nagyapai hagyatékból a Tüskés Tibor Községi Könyvtár számára egy festményt /Fejér Zoltán: Páros nádtánc/
ajándékozott, amit a fent nevezett utódok számára ezúton is írásban is nagy tisztelettel megköszönök.

Tüskés Tibor emlékkiállítás
2022. június 25-én volt szerencsém Balatonfenyvesen, a
MARI-ETTA helytörténeti gyûjtemény (Kölcsey Ferenc u.
83.) épületében kialakított „Tüskés Tibor balatonfenyvesi
éveirõl“ szóló kiállítás megnyitóján részt venni.
Az ünnepségen köszöntõt mondott Lombár Gábor polgármester, a gyûjteményt ismertette. Dr. Buza Péter újságíró, szerkesztõ, mûvelõdéstörténész. A kiállítás megtekintése után õ vezette le az estet.
Elõször Dr. Cséby Géza író, költõ, mûfordító, irodalomtörténész, mûvelõdéskutató, a Lengyel Köztársaság tiszteletbeli konzulja, majd Dr. Laczkó András író, irodalomtörténész, kritikus idézte fel a Tüskés Tiborral végzett
munkatársi kapcsolatukból adódó közös irodalmi élményeit.
Prof. Dr. Tüskés Gábor irodalomtörténész, néprajzkutató, egyetemi tanár hatéves gyermekkorától fogva három évtizeden át nyaralt Balatonfenyvesen. Õ a telek kiválasztásáról szóló, a nyaralójuk (Tavasz u. 31.) építésével kapcsolatos levélrészletek felolvasásával színesítette
a beszámolóját.
A visszaemlékezések sorát folytatta leánya, Dr. Tüskés
Anna irodalomtörténész, mûvészettörténész, bibliográfus, egyetemi adjunktus. A számára meghatározó gyermekkori élményei miatt felnõttként is évente visszatér a
fenyvesi nyaralóba.
Felhívom a kedves érdeklõdõk figyelmét, hogy ez „Az elsüllyedt ház“ címû kiállítás 2023. június 15-éig látogatható.
Nagyobb választék
Örömmel tudatom a kedves olvasótáborommal, hogy június végén ismét sok szép új könyvet kaptunk. Állományunk gyermekkötetekkel, több sikeres regénnyel, némely sorozat folytatását jelentõ könyvekkel gazdagodott.
Nosztalgiakiállítás
A könyvtárunk elõterében lévõ két tárló anyagát július elseje óta nagy érdeklõdéssel nézegetik a kedves olvasóink. Rácsodálkozva szemlélik a régi szép kivitelû könyvsorozat úgy a magyar mint a külföldi írók közismert mûveit, amelyek kivitelezése, korabeli ára számunkra,
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rõl szóló rövid ismertetõje után a csoport a néhai vendéglõ helyszínéig, a mai Kossuth parkig sétált, hogy ott
folytassák a visszaemlékezéseiket.
Érdeklõdés esetén a könyvtári nyitva tartás idejében a
fent említett kötetek megtekinthetõk, megvehetõk.
/Szántód 2000,- Ft; Szántód a mûvészetekben 2300,- Ft;
Szántódpusztától Szántódig 1000,- Ft/
A XI. SZántódi Kötõdésû Írók Találkozója
Ebben az évben július másodikán, szombaton tartottuk
meg szántódi vonatkozásban a nyár egyik legnagyobb
irodalmi eseményét, amit Kurdiné Éberhardt Edit alpolgármester nyitott meg. Ezt követte Juhász Mária amatõr
mûvész kiállításának megnyitója.

iinkább nagyszüleink korát idézheti. E köteteket még a
hónap végéig lehet megtekinteni.
Közszolgálati órák teljesítése
Amióta a tanév lezárult, ezen a nyáron is középiskolások
segítik a munkámat. A mi könyvtárunkat választotta a közösségi órái összegyûjtésére a siófoki Borsodi Bálint és
a kõröshegyi Szkolcsek Nikolasz. A megnövekedett nyári olvasói forgalom ellátásában jelenleg is mindketten
szorgos segítõim.

Az elsõ helytörténeti séta
Július 9-én délután a könyvtár elõterében gyülekeztek a
Szántód múltja iránt érdeklõdõk. Közülük néhányan vettek a községünk történetével kapcsolatos kiadványainkból. Megtekintették és fényképezték is a helytörténeti
gyûjteményünket. Bor Ferenc a Földessy féle vendéglõ-

Miután üdvözöltem a kedves költõket, írókat, ismertettem a nap lefolyásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és minden kedves résztvevõ alkotó számára apró meglepetéseket (grafikákkal díszített könyvjelzõket,
kedvezményes belépési lehetõségeket nyújtó ismertetõket) osztottam ki.
Elsõ elõadónk Ambrus Judith volt, aki az Amirõl nem beszéltünk címû könyvét ismertette. Ebbõl Székely Zsuzsa
olvasott fel részleteket. Judit kötete kapcsán a korrektor
teendõirõl Bemné dr. Schneider Mária tartott ismertetést.
Dr. Vincze-Tiszay Gabriella elõadása nagyszerûen bizonyította a doktornõ kiváló pszichológiai szaktudását. Alaposan elemezte az orvosi Nobel-díjas nemes Békésy
György személyiségét. A tudósról különbözõ korában
készült fényképeket felmutatva azok alapján sokoldalúan értékelte az egyén jellemvonásait.
Prof. Dr. Vincze János remek elõadóként nem csak kiválóan tájékoztatott bennünket nemes Békésy György Nobel-díjas tudós orvosi tevékenységérõl, kutatómunkája
területérõl, elért eredményeirõl hanem élvezetesen számolt be a tudóssal történt személyes találkozásairól is.
Örömmel köszöntöttük körünkben a nyolcvan éves Kanizsa Józsefet, aki hamarosan kézbe veheti az 55. kötetét.
A Krúdy Gyula Irodalmi Kör korábbi vezetõje az elõzõ
években is a hasonló szervezésû rendezvényeinken már
többször megtisztelte a szántódiakat. Ez alkalommal a
hallgatóság a költõ balatoni verseivel ismerkedhetett.
Németh Nyiba Sándor a Krúdy Gyula Irodalmi Kör jelenlegi vezetõje is sokadjára tisztelte meg körünket. Beszámolt a széleskörû irodalmi tevékenységérõl, említést tett
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A követ a vénség címû új kötetérõl.
Keskeny-Farkas Anikó a Krúdy Gyula Irodalmi Kör tagja
szót ejtett arról, hogy sokat köszönhet Kanizsa József
számára, neki köszönhetõen került közelebb a költészethez, majd ezután lépett a kör tagjai soraiba. Anikó legújabb verseit hallgathattuk meg.
Elköszönésük elõtt úgy Sándor mint Anikó köszönetet
mondott Kanizsa Józsefnek, amiért õ nekik az irodalmi
életben való elindulásuk kezdetén igen sokat segített.
Gyócsi László a kezdetek óta ezen rendezvényünk rendszeres résztvevõje. Minden évben mindig új kötetével,
más és más oldaláról mutatkozott be az érdeklõdõk számára. Most pályafutása lényegét ismertetve azt foglalta
össze, hogy miként jutott el a médiából az irodalomba.
Pályafutásának dokumentumaival is bemutatja hogyan
lett újságíróból költõ, író.
Dr. Incze László gyógyszerészt barátja a rendezvényünkrõl kialakított jó véleménye irányította hozzánk. Õ ugyan

elõször fordult meg körünkben, de szívhez szóló költeményeit magas kora ellenére fejbõl idézte, így õt mindenki egybõl a szívébe zárta.
A délelõtt elhangzott elõadásokat kötetlen beszélgetés
és ebédszünet követte. Ekkor sor kerülhetett ismerkedésre, új kapcsolatok felvételére.
Almássy Katinka ugyancsak kezdetektõl fogva mindig
nagy igyekezettel vett részt a SZKÍT rendezvényeinken.
Most számunkra a készülõ kötete versanyagából ismertette több új költeményét és egy Szántódpusztával kapcsolatos írását.
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Bor Ferenc a helytörténettel kapcsolatos írásairól beszélt, és megemlítette, hogy az eddig kidolgozott témái mint pl. A Földessy vendéglõ, Szántód és az olajipar, Téli munkák a Balatonnál - nyomtatott változatai a helytörténeti gyûjteményünkben megõrzésre kerültek. Felhívta
a figyelmünket a HEKSZ levelezõlistájára valamint a
Szántódi helytörténeti sétákon való résztvételi lehetõségre.
Kiss László bemutatta a második világháború utáni lengyel menekültek sorsával foglalkozó könyvét, amely
számtalan dokumentum mellett, személyes visszaemlékezéseket is tartalmaz. A hallgatóságot tájékoztatta arról
is, hogy Az emberként az embertelenségben címû könyv
lengyel nyelven is megjelent.
Steffler Ildikó erõsen szántódi kötõdésûnek vallja magát,
amit számunkra már többször is többféle módon bizonyított. Most a Szántódi emlékek nagyapám idejétõl kezdõdõen címû írásának ismertetésével visszanyúlt községünk régmúlt emlékeiig.
Szakáli Anna a Berkenye Kör megalapításával, annak vezetõjeként Zamárdiban egészen pezsgõ irodalmi életet
teremtett. A Zamárdi a szépirodalomban címû elõadásában nagyszerû összefoglalót hallhattunk tõle, hogy kik
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voltak azok a korábbi szerzõk, akik városukkal kapcsolatba hozhatóak és arról jelentõs alkotásokkal bírnak. Kiemelte a tavaly elsõ ízben szervezett BÍT rendezvény jelentõségét, tapasztalatait és utalt az idei Balatoni Írótábor tervezett programjaira is.
Vizváriné Biró Anikó elmondta, hogy az eddigiekben versei nyomtatásban a Szántódi Hírlevélben és a Szavak kikötõje címû antológiában jelentek meg. Tõle most nemrégiben született két legújabb versét hallgathattuk meg.
Miután mindenki a rövid kávészünetben kissé felfrissült,
nagyobb odafigyeléssel élvezhette a Versekkel szebb az
élet címû összeállítást. Dr. Völgyi Ildikó átélt felolvasásának köszönhetõen a harmadik kötetében álló költeméyeit ismerhettük meg.
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vesen gyûjtöm, és eljuttatom a hölgy számára.
Tekintettel a magas korára valamint a hõség miatt nem
tudta vállalni Szili István a jelenlétét. Mivel körültekintõ
módon az anyagát számomra e-mailben elõre elküldte,
így azt helyette összefoglaltam, és az úr Szántóddal kapcsolatos festményeit is bemutattam.

Varga Zoltán alkotó életútját Szakáli Anna ismertette. Az
eddigiekben nyomtatásban megjelent verseibõl hangzott el egy válogatás. A költeményeket Molnár Annamária és Székely Zsuzsa olvasta fel. Köszönet a hölgyek
közremûködéséért.
A nap folyamán elhangzott több komoly hangulatú elõadás után derültségre adott okot Ligetvári Judit a Rejtõvel egy asztalnál címû pályázaton is elismert írása. A
szerzõ felolvasása során remekül visszaadta a történetben szereplõ személyek karakterét, így a történet még
nevetségesebbnek tûnt.

Prof. Dr. Tüskés Gábor a Drága Tanárnõ! címû forráskiadvány alapján ismertette velünk az Adalékok Tüskés Tibor arcképéhez címû elõadásában - a községünkben
született József Attila-díjas tanár, író, szerkesztõ - az említett kötetben lévõ, az édesapjára vonatkozó adatokat.
Kihasználva azt a nagyszerû lehetõséget, hogy jelen volt
Tüskés Tibor kedves menye - Knapp Éva - is megtisztelt
bennünket, felkértem õt, hogy szóljon a nemrégiben
megjelent Andocs címû kötetérõl. Az ismertetés után azzal a kéréssel fordult a hallgatóság felé, hogy szívesen
venné, ha e zarándokhellyel kapcsolatos anyagokat kaphatna. A továbbiakban is gyûjtene Andocshoz kötõdõ
imákat, szentképeket, régi képeslapokat. Kérem, aki teheti, segítse a hölgy munkáját. A felajánlott anyagot szí-

Õt követõen összefoglaltam, hogy a SZKÍT- esekkel történt találkozásom óta eltelt egy év folyamán mely folyóiratokban (KLÁRIS, MAGVETÉS) és antológiákban (Új tavasz, Szavak kikötõje) jelentek meg írásaim, ill. az idei
évben még kiadásra kerülõ mely kötetek számára kérték
az alkotásaimat. Szót ejtettem arról is, hogy felkérésekre
milyen témákról folytattam kutatómunkát.
Az elõadások után ismét kötetlen beszélgetésekre, hozzászólásokra és kiegészítésekre került sor.
A nap végén kölcsönös köszönet,- és véleménynyilvánítások, majd a zárszóban a búcsúvétel és a következõ évi
hasonló rendezvényre való meghívások hangzottak el.
Maurer Teodóra könyvtáros
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Hidvégi Iván írása
A cikk írója Hidvégi Iván, akinek 1970 óta községünkben
volt nyaralója, már négy éve állandó lakos. Õ a korábbi
években a SZántódi Kötõdésû Írók Találkozója rendszeres résztvevõje volt, az idei eseményen érdeklõdõként
vett részt. 2012 óta a Keresztény Élet katolikus folyóirat
rendszeres írója.
„Szántódon immár hagyománnyá vált, hogy a SZKÍT
rendezvény szervezése alkalmával a képzõmûvészet is
jelen van. Az idei évben Juhász Mária amatõr mûvész kapott bemutatkozási lehetõséget.
A hölgy Balatonföldváron, 1956-ban született, jelenleg is
ott él. Az egészségügyben végzett 40 évnyi szolgálata
után vonult nyugdíjba, amely idõszakára tudatosan készült. Több korábbi terve megvalósítását tûzte ki célul, a
bakancslistája élére kedvelt idõtöltéseként a rajzolást, a
festést vette fel. Elhatározta, hogy ezeket mûvészi szinten próbálja megvalósítani, ezért jelentkezett a Dorogi
Andrea és Valentin Péter által vezetett Valdor Art Alternatív Rajz-és Festõiskola Balatonföldváron, 2017-ben szervezett táborának alapfokú rajztanfolyamára. Annak sikeres elvégzése után több tanfolyamon is részt vett, hogy
a pasztell, az akril, a szén és a színes ceruzák alkalmazási technikáival alaposabban megismerkedjen. A tanfolyamok szervezõitõl a jobb agyféltekés ábrázolási módszer szerint sokat tanult, hogy a valóságot minél hûebben tudja visszaadni, több trükköt elsajátított. Városában önálló kiállítása a Bajor Gizi Közösségi Házban
(2018), a NYITOK Tanulási Központban /a Kulipintyó
épületében/ (2019) volt. A települése Mesevár nevû óvodája számára ajándékba festette meg az azonos címû
festményét, és ugyancsak az egyes óvodai csoportok
nevét ábrázoló Méhecske, Nyuszi és Katica címû képeit.
A SZKÍT rendezvényén megnyitott kiállítására az alkotó
21 mûvét hozta el. A terembe belépve ízlésesen, témakörönként elhelyezett - 4 grafikát, 9 állatokról készített
(akril, pasztell és színes ceruza) képet és 8 portrét (pasztell) csodálhatunk meg. A kubai, egyiptomi és afrikai
portréi mindenki elismerését elnyerték.
Több jelenlévõ figyelmét felkeltette, hogy a kiállítás közepén lévõ egyik kép alatt hiányzott a mû címe. Úgy az alkotó mint a szervezõk a jelenlévõktõl kérték, és várták a
hozzá illõ, igazán találó címet. A nap folyamán több ötlet
is elhangzott, amelyekbõl Mária a neki leginkább tetszõt
választhatta. Õ végül az Álmodó Afrika javaslat mellett
döntött.
Valamennyi mû gondosan kidolgozott. A képekhez illõ,
igényesen kiválasztott keretek is dicséretet érdemelnek.
Ezek is a mûvész jó ízlésérõl tanúskodnak.
Máriától megtudtuk, hogy az itt látható alkotásain kívül
még szívesen fest virágokat, tájképeket, melyeket egy
következõ kiállításán kíván bemutatni.
Az alkotó mindegyik képén látszik, hogy jól képzett, igen
tehetséges. Mi kell ehhez? A tehetség mellett elhivatottság, szaktudás, szorgalom és a szív. Juhász Máriát
mindezekkel megáldotta az Úristen.
Szerényen ajánlotta munkáit Szántód község vezetõsége, a SZKÍT alkotók, a jelenlévõ érdeklõdõk, a szántódiak és a képzõmûvészet iránt fogékonyak széles tábora
figyelmébe.
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Vendégkönyvében bejegyezte, hogy Szántódon szeretettel fogadták. Itt fejezte ki írásban a köszönetét a kiállítás létrehozásában nyújtott segítségéért Balogh
Józsefné, Németh Henrietta, Maurer Teodóra és Szkolcsek Nikolasz számára.
A kiállítás munkaidõben július végéig lesz látogatható.
Juhász Máriát szívbõl köszöntöm, és kívánok számára
továbbra is sok sikert.
Amint fent említettem, az idén megrendezett Xl. SZKÍT
ezzel a kiállításmegnyitóval vette kezdetét. Engedjék
meg, hogy írásom végén még egy fontos dolgot kiemeljek. Az egész napos rendezvény során az elõadása
megtartása után Prof. Dr. Vincze János, a Békésy
György Emlékbizottság elnöke a Békésy György Emlékbizottság Elnöksége nevében Maurer Teodóra részére
elismerõ oklevelet és Békésy Emlékérmet adományozott.
Maurer Teodóra könyvtáros számára minden elismerésem, és neki is további sikereket kívánok.”
Hidvégi Iván
BÚCSÚZUNK TÕLED!
Nehéz elhinni, hogy már nem vagy köztünk! Hiányozni fognak írásaid, szorgalmas, kitartó munkád, elhivatottságod. Szántód kulturális életében elévülhetetlen
érdemeket szereztél.
Nyugodjál békében!
A szerkesztõk
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HELYTÖRTÉNETI SÉTÁK
A járványügyi korlátozások
megszüntével július 9-én, valamint augusztus 13-án sor került
az elsõ két szántódi Helytörténeti séta megrendezésére! Az
érdeklõdés várakozáson felüli
volt, mindkét esetben mintegy
húsz-húsz érdeklõdõ vett részt
a rendezvényen. Volt, aki közvetlenül a fõvárosból érkezett! A
szeles idõ miatt a megnyitó
nem az Önkormányzat udvarában volt, hanem a Könyvtár elõterében.
Az elsõ séta a Kossuth parkba tartott, ahol a volt Földesy
vendéglõrõl (ami késõbb iskola,
Mackó és Vadgesztenyés lett)
szólt a megemlékezés. A második séta során a vasútállomás
története elevenedett fel. A harmadik séta szeptemberben a
rév és a révcsárda múltját idézi
fel. Emelte a rendezvény színvonalát az is, hogy a résztvevõk
közül többen megosztották saját emlékeiket is. Sõt volt, aki
visszaemlékezéssel készült! Az
eseményekrõl – a segítõk jóvoltából – videó készült, amely elérhetõ a HEKSZ weboldalán.
A sétáknak folytatása következik, amit majd az e-mail alapú
Lev-listán és Facebookon a
Szántód anno csoportban teszünk közzé. A további munkánkhoz várjuk a régi fotókat,
negatívokat, visszaemlékezéseket és kiegészítéseket! A cél
kettõs: ne vesszenek a feledés
homályába a múltunk értékei,
és ezáltal is gyarapodhasson a
könyvtárunk helytörténeti anyaga!
Bor Ferenc
Helytörténeti Kör Szántód
Web:
http://szantodanno.club.hu/
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A SOMOSI STRAND
A kaposvári országúttól a vasútig terjedõ platán
allét a Balatonsomosi Fürdõegyesület hozta létre az
1930-as években és telepítette oda a fasort abból a
célból, hogy a Somosban nyaralók kulturált
környezetben tudjanak lejutni a standhoz. Ennek
nagy része ma is megvan. Bízom benne, hogy a
somosi strandról idõvel elõkerül néhány fotó is!
Elsõként dr. Pillis Iván 1989-ben készült kéziratából idézem fel a kezdeteket.
Balatonsomosi Fürdõegyesület
Somos telek- és épülettulajdonosai alapították
meg a Balatonsomosi Fürdõegyesületet. [Az
Egyesület megalakulására két dátum is van. Az Új
Somogy újság 1933-at, a Kõröshegy monográfia 1936ot jelöl meg. – Szerk. megj.] Elnöknek Varga Istvánt
választották meg, az õ halála után pedig 1939-ben
Dr. Szabó Sándort. Az elnök a tisztikar segítségével intézte az egyesület ügyeit és õ õrizte a hivatalos
bélyegzõt is. A bevétel az évi tíz pengõs tagdíjból és
a vendégek hozzájárulásából tevõdött össze: a
vendégként itt nyaralók üdülõhelyi díjat, kurtaxát
fizettek (a német Kurtaxe szó: gyógydíjat, fürdõdíjat jelent). Az Egyesület feladatául tûzte ki a telep
útjainak, kocsiútjainak rendben tartását, a járdák
újra kavicsozását, a fásítást és a strand kezelését.
Már az elsõ évben befásították a Balatonhoz vezetõ
utat, az úgynevezett Allét, valamint a strandot.
A strand
A kaposvári országútról a balatoni mûútig az
Allén mentünk. Ennek elején sok kényelmes, széles
és nem magas falépcsõ vezetett le a mélyen fekvõ
széles, kemény földútra. Gyönyörû platánfák két
sorának árnyas alagútja védett a naptól és az esõtõl
is, az út még esõzéskor sem vált sárossá! A
csapadékvíz két oldalon az árkokban gyûlt össze.
Egy forgalomlassító és a kerékpározást akadályozó
faforgó után a kissé magasabban futó balatoni mûútra értünk, majd lefelé a Kis-Alléba. Ennek kezdeténél jobb oldalon fából készült kereszt állt. A fiatal

fák a Kis-Alléban még nem adtak elég árnyékot, de
rövidesen egy bal kanyar után elértük a sorompót.
A vasúti töltés után balra a mélyedésben terült el a
somosi strand.
Mintegy harminc-negyven méter hosszan nagy
vörös kövekbõl építették a partvédelmet.
Romsauerék a köveket szabályos fallá cementeztették össze maguk elõtt, a strand túlsó végén. Fák
között álltak a színes: zöld, fehér, narancsszín,
szürke kabinok. A fa kabinokon kívül épült néhány
elegáns téglafalú kabin is, ajtajuk elõtt külön védõfallal. A sorban az elsõ kabinban Szatmáriék, az
utolsóban Grosz fogorvosék öltöztek. (Groszéknak
volt egy üres telkük Somosban, de valahol másutt
nyaraltak.) Falépcsõkön vagy rövidebb-hosszabb
stégeken mentünk a bokáig érõ vízbe. Õsz felé a
part mellett zátonyok bukkantak elõ a vízbõl.
Eleinte a nagyon sok kagyló ellen gumicipõt,
papucsot kellett húzni, de késõbb a kagylók kipusztultak, és nagyon kellemes, finom fövenyen jártunk.
Nálunk volt a Balaton egyik legjobb minõségû
fövenye!
Az Egyesület közgyûlésén többen javasolták,
hogy a sok lépcsõ és stég helyett csak egyetlen
széles, hosszú bemeneti stég legyen, beljebb, a mély
vízben pedig egy nagy pihenõ, napozó pad. A
javaslatot elvetették, mert akkor nem derült volna
ki, hogy kié a legszebb, leghosszabb stég!
Hasonlóképpen kudarcba fulladt az az indítvány is,
hogy Somos ne bérelje Kõröshegytõl az egész
strandot, hanem inkább egy kis részét végleg
vásárolja meg! - „De akkor nem lehet egyetlen sorban felállítani a kabinokat! Ki menjen a hátsó
sorba?” Pedig ez lett volna a jó megoldás!
A meleg nyári vasárnapokat sajnos gyakran
beárnyékolta a kõröshegyiek strand-látogatása.
Felpakoltak szekereikre és eljöttek a „saját
Balaton-partjukra”. Érdekes, hogy a bakter
ilyenkor mindig felhúzta az egyébként állandóan
leeresztett sorompót. A férfiak hosszú gatyában, a
nõk alsószoknyában és hosszú ujjú alsóingben
áztatták testüket a sekély vízben, ami még nem lett
volna baj, de ott fürdették a lovakat is! Pedig a
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Balaton parti egyesületek a század végétõl az 1940es évekig folytonosan tiltakoztak az ellen, hogy az
állatokat a fürdõzök közé hajtsák! Fürdés után az
emberek ettek, ittak, de a csirkecsontot, dinnyehéjat elszórták! Mindenfelé ott díszlett a lótrágya, az
emberek viszont szégyenlõsek voltak: a kabinok
mellé, vagy mögé bújtak, és úgy végezték dolgukat,
ami azután sokáig bûzlött! Felháborítónak tartottuk ezt a viselkedést, hiszen a strandot Somos
pénzért BÉRELTE! A bérelt földön gabonát vetõ
földmûves nem tûrné el, hogy aratás elõtt a föld
eredeti tulajdonosa odahordassa a szemetet! A
nádvágást, a nádtorzsák és gyökerek kiszedését, a
fû kaszálását, a kabinok és lépcsõk gondozását,
mint fürdõtelepi feladatot az ezzel megbízott
emberek végezték. A kõröshegyi Nagy János és a
szántódi Dózsa bácsi a vízbe vezetõ lépcsõket,
stégeket télre a Földessy vendéglõ udvarán álló
kocsiszínben helyezte el.
Változások
A II. világháború után minden megváltozott! A
Balatonsomosi Fürdõegyesület tevékenysége lassan
véget ért, 1948-ban meg is szûnt. A régi somosiak
megfogyatkoztak, mással voltak elfoglalva, így
hiába nõtt késõbb a nyaralók száma, a régi telepi
élet megszûnt.
A strand kabinjai, lépcsõi, stégei eltûntek.
Köveket összeillesztve kellett elkészítenünk egy
lépcsõt, amin be tudtunk menni a térdig érõ vízbe:
a Balaton vízállása sokkal magasabb volt, mint
1944-ben! Fürdõköpenyek, törölközõk takarásában
öltöztünk át. A bejáratban a nádat már nem vágták,
a torzsákat, gyökereket nem húzták ki, ami azt
eredményezte, hogy évek folyamán a nádas mind
nagyobb lett, a bejárat egyre szûkült, végül el is
tûnt. Kénytelenek voltunk strandot váltani: átmentünk a vasútállomással szemben lévõ szántódi
strandra. Sokan azért nem mertek fürdeni a
Balatonban, mert úgy vélték, hogy a háború alatt
több katona holtteste is belekerült a vízbe. Nem hittek a tavak öntisztulásában.
A 60-as, 70-es években a legtöbb balatoni
fürdõhelyen a parti villák, szállodák és üdülõk saját
strandjai mellett kialakítottak egy komfortos, kabinokkal, tusolókkal, WC-vel, csúszdákkal, hintákkal,
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árnyékos és napos területekkel rendelkezõ bekerített fizetõ strandot, és egy komfort nélküli,
ingyenes szabad strandot. Szántódon nincs fizetõ
strand. A hosszú parton sok magánstrand létesült,
köztük a MAVOSZ jól felszerelt strandja.

A régi somosi strandot a vasúti töltés másik
oldalán létrejött üdülõtelep nyaralóinak kedvéért
újra megnyitották: a nádas között széles bejárat
vezetett a vízbe, és nagy füves területen lehetett
napozni. Ekkor tûnt el végleg a sorompó északi
oldalán a lezuhant repülõgép okozta kráter. Az
1960-as évek végén az állomás átépítésekor
megszüntették a Földvár felõli sorompót, a
vágányokat pedig meghosszabbították. Csak úgy
juthattunk a partra, ha átbotorkáltunk a köves
töltés öt sínpárján! Így már nem nagyon használták
a somosi strandot, és a nádas ismét birtokba vette
az egész partot. Tovább rontotta a helyzetet, hogy
építettek egy keskeny aszfaltos utat a part mentén
Szántód és Földvár között. Szomorúan vettük
tudomásul, hogy a somosi strand területe már
Balatonföldvár tulajdona. A széles nádason át egy
hosszú, korláttal ellátott deszka bejáró vezet a 1520 méterre kezdõdõ vízhez.
A hivatalos szabad strand a Juhász Gyula utca
végén van. Az állomás felõl aluljárón keresztül
jutunk át a túloldalra, ahol a rét helyét elfoglaló
elhanyagolt területet is rendbe hozták: a kavicsos
autóparkolók között újra füves rét terül el fákkal, a
partra pedig széles betonút vezet.
A somosi strandot nemcsak a somosiak
használták, hanem például a szántódiak a Tavasz
utca környékérõl (az Iskola utca érintésével) is oda
jártak fürödni. Az 1966-os légi fotón jól kivehetõ a
leengedett sorompó két karja. A 60-as években már
csak külön kérésre nyitották fel a sorompót, így a
gyalogosok azt megkerülve jutottak át a síneken. A
sorompót megkerülõ, kitaposott ösvény jól látható
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a légifotón. Az átjárón áthaladva, a vasút északi
oldalán volt egy bokrokkal körülvett kráter. Oda
egy repülõgép zuhant le a II. világháborúban. Kicsit
nyugat felé haladva terült el a somosi strand, amely
a légifotón világosszürke színû.
A 60-as években már semmiféle építmény nem
volt ott, a strandolók a bokrok mögé bújva öltöztek
át. Nagy nyárfák álltak a part szélén és vörös terméskövek védték a partot. A nádasban egy széles
nyiladék vezetett be a tóba. Ehhez a kõröshegyi
közigazgatási területen levõ fürdõhelyhez kötõdnek
a gyermekéveim. (Itt jegyzem meg, hogy hajdanán
Kõröshegy nagy Balaton parttal rendelkezett,
Zamárdi határától – ami a platán allé volt – egészen
Balatonszárszó
határáig
tartott.
Idõvel
Kõröshegybõl kivált Balatonföldvár és a platán
allétól nyugatra csak 100 öl (182,88 m) széles sáv
marad meg Kõröshegynek, hogy azon lehajthassák
a teheneket a Balatonra itatni. Ez a sáv magába
foglalta a somosi strandot is. Ennek a kõröshegyi
sávnak a nyugati határát az alábbi térképen az
„Árok” felirat jelzi.)

kevesebben látogatták ezt a fürdõhelyet, végül a
többség áttért a Juhász Gyulai utcai strandra, ami
gyalogosan az aluljárón át volt megközelíthetõ. A
felvételen jól látható, hogy 1975-ben a vasút északi
oldalán még nem volt úttal összekötve Szántód és
Balatonföldvár.
A légi fotó tanúsága szerint a platán allé 1975ben még teljes egészében megvolt. A Vörösmarty
utcától a volt sorompóig terjedõ szakasza is, ami
mára már eltûnt.

A fenti légi fotón már a 60-as évek végén
meghosszabbított vágányzat látszik. A somosi
strand helyét a következõképpen lehet
meghatározni:
Földvár
felõl
érkezve
a
váltókörzetben levõ árok (híd) vonalától a Szántód
felé esõ terület, a vasút és a Balaton között. Mivel a
vasútvonal korszerûsítésekor a nyugati sorompót
megszüntették, ezért nehézkessé vált az átkelés a
strandhoz. Ezzel megkezdõdött a somosi fürdõhely
napjainak a visszaszámlálása. Másrész a földvári
kulturált körülményeket biztosító Keleti strand
mellett elérkezett az elhanyagolt somosi fürdõhely
végnapja.
Én az 1970-es évek elsõ éveiben még fürödtem
a somosi strandon, a holmimat a váltókezelõi õrhelyen hagyva. A 70-es évek közepétõl egyre

A fenti képen a szántódi vasútállomás Földvár
felõli vége látható. A második vágány kijárati
jelzõjével egyvonalban a parton látható öreg,
borostyánnal befutott fák a volt somosi strand
maradványai. A volt fürdõhelyet most a Földvárt
Szántóddal összekötõ út szeli át. A somosi strand
már a múlté, csak az idõsebb korosztály emlékeiben
él.
Ebben a témában további két rész található a
weboldalon.
Bor Ferenc

Varga Zoltán
Nyárból a télbe
Augusztusi forróság söpör végig a parton,
mindenki csak inna s bújna, a Nap már nem
barátom.
De csakhamar változik a képlet, gyök alá
vonva mi jó volt, hûvös éjszakákat hoz az õsz,
ködöt esõt, ónost.
A nap elem még feltöltõdik, szikrázik a hideg
éjszakákon, nosztalgiával gondolsz a nyárra,
várod, hogy újra rád találjon.
Így mész nyárból újra a télbe, õsz hajón, hideg
hullámon.
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Szántódi Magyar Nótakör
Szeretettel üdvözöljük a Szántódi Magyar Nótakör és a
Nyugdíjas Klub olvasóit!
A nagy meleg ellenére, minden nyugdíjas és nótás társunk teljes odaadással, örömmel jön az összejövetelekre, próbákra.
Bognár Gyula a nótakör vezetõje, jobbnál jobb nótacsokrot
tanít be nekünk és több újat is tanulunk, türelmének köszönhetõen.
Határtalan jókedvvel készülünk a Falunapra és igyekszünk mindenkinek örömöt, jó hangulatot teremteni.
Sajnos szomorú esemény is történt.
Eltávozott közülünk nyugdíjas és nótástársunk,
Szabó Ferencné Terike. Most már az égi nótakörben énekel
tovább. Az angyalok vigyázzanak rá!
Várunk mindenkit szeretettel a nótakörbe énekelni, vagy akár
vendégnek!
Üdvözlettel: Ica, Feri tudósítók

Móra Ferenc:
A cinege cipõje
Vége van a nyárnak,
hûvös szelek járnak
nagy bánata van a
cinegemadárnak.
Szeretne elmenni,
õ is útra kelni.
De cipõt az árva
sehol se tud venni.
Kapkod fûhöz-fához,
szalad a vargához,
fûzfahegyen lakó
Varjú Varga Pálhoz.
Azt mondja a varga,
nem ér õ most arra,
mert õ most a csizmát
nagyuraknak varrja.
Darunak, gólyának,
a bölömbikának,
kár, kár, kár, nem ilyen
akárki fiának!
Daru is, gólya is,
a bölömbika is,
útra kelt azóta
a búbos banka is.
Csak a cinegének
szomorú az ének:
nincsen cipõcskéje
máig se szegénynek.
Keresi-kutatja,
repül gallyrul gallyra:
„Kis cipõt, kis cipõt!“
- egyre csak azt hajtja.
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EGY ÉDESANYA EMLÉKÉRE

2022. június 17–én örökre megállt dobbanni egy
szív, Édesanyám, Szabó Ferencné , Terike életének 81.évében elment közülünk.

Apukám elvesztése utáni fájdalmát enyhítette az
unokái érkezése. András 2008-ban, Anna 2010-ben
születtek.
Nagyon szerette a társaságot, az embereket. Szeretett beszélgetni, énekelni, anekdotázni. Nagyon
sokan ismerték, az ideérkezõ nyaralók is mindig
beköszöntek hozzá, ha erre jártak. Ha lehetõsége
volt rá segített, akin lehetett. Szántód közösségi
életébõl is kivette a részét. Imádta a nyugdíjas klub
rendezvényeit, összejöveteleit, tagja volt a Szántódi
Nótakörnek is, ahol az elért eredményekkel büszkén dicsekedett, hiszen nagyon szeretett énekelni.
Mellé állt minden olyan ügynek, kezdeményezésnek, amely a falu javát mozdította elõ.
Családjának központi figurája volt, kikértük véleményét, megköszöntük segítségét, és ha kellett „ túléltük” a kritikáját.

1941.június 26-án a felvidéki Bagotán született,
földmûveléssel foglalkozó paraszt család harmadik
gyermekeként. A történelem csúfos és kegyetlen
döntésének következtében 1947 –ben a Kurucz
családot kitelepítették szülõföldjükrõl és a Tab melletti Lullára / Kis Ecseny / kerültek, ahol mindent
elölrõl kellett kezdeniük. A szülõk kemény, kitartó
munkájával tették lehetõvé, hogy az iskolai tanulmányait elvégezze. Az iskolai évek alatt ismerte
meg leendõ férjét, az édesapámat. Nagy és mély
szerelem volt az övék olyan, amely egy életen át
összekötötte õket.
Ide ,Szántódra 1966-ban költöztek, itt él azóta is a
család. Édesapám munkája mellett anyu amig iskolába nem menten, itthon volt velem. 1977-ben költözött hozzánk az édesanyja Kurucz Dezsõné, Juci
néni, és igy vele volt egész a család. Apukám 1984ben bekövetkezett halála után anyukámban is eltörött valami. Dolgozott Balatonföldváron a SZOT-karbantartó üzemegységénél, majd az Express utazási irodánál. Nyugdíjba menetele elõtt, Zamárdiban
a Magyar Tenger Termelõszövetkezet irodáján volt.

Életének utolsó 2,5 évét otthonban töltötte, a kialakult / Parkinson kór / betegsége miatt állandó felügyeletre szorult. Jól érezte magát ,hiszen emberek
között volt . akikkel folyamatos kapcsolatban állt.
Mindig „szomszédolt”, sétált és persze beszélgetett, énekelt. Sûrûn látogattuk õt az unokákkal, amit
nagyon várt, mert hiányoztak neki az otthoniak. Kis
telefonja nála volt állandóan és ezen keresztül tartotta a kapcsolatot a külvilággal, barátokkal, rokonokkal, ismerõsökkel. Aztán április elején elesett,
és eltörött a válla. 6 hét ágyban fekvés után már
nem kelt fel többé, sajnos betegségébõl adódóan
mentálisan is romlott az állapota. Utolsó hetei lefogyva, erõtlenül teltek. Egészen addig, amig elfogyott az erõ. Nagy ûrt hagyott maga után, hiányát
nem tudja pótolni semmi.
„Csak a testük nincs velünk, de csukott szemünk mögött felvillan szelíd mosolyuk és itt lebeg körülöttünk néhány itt hagyott szavuk. Hiányuk csendje még ma is gyakran szívünkbe dobban és az elmúló évek sem képesek arra, hogy
elhalványítsák a lelkünkbe ívódott képüket. Emlékük csillaga majd akkor is bennünk ragyog, ha
porba hullanak, mint a csillagok!
Nyugodjál békében!
Szabó Lilla
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SZÁNTÓDI VITORLÁS EGYESÜLET
Kis egyesület nagy éve
avagy beszámoló az 56.idényünkrõl

https://www.facebook.com/groups/119056948125964
email: szantodi.vitorlastabor@gmail.com

Szerzõ: Szabó Csaba, a Szántódi Vitorlás Egyesület
elnöke
A Szántódi Vitorlás Egyesületet talán már nem kell
bemutatni az olvasóknak, hiszen látványosan jelen
vagyunk a szántódi vízterületen és a parton egyaránt?? És persze hallatunk magunkról a közösségi médiában is saját oldalunkon (Facebook csoport: Szántódi Vitorlástábor) és egyesületünk fõ
grafomán
elnökhelyettese,
testvérem,
Szentandrási-Szabó Attila által számos vitorlás csoportban, újságban. Két évvel ezelõtt pedig tõlünk
volt hangos az egyik hétvégén a szabadstrand is,
ahol az önkormányzat felkérésére részt vettünk a
helyi idénynyitó fesztiválon.
1. Vitorlástábor
Minden év legnagyobb eseménye számunkra a
Szántódi Vitorlástábor, amit évek óta mindig június
utolsó péntekétõl kezdõdõen tartunk a következõ
vasárnapig. És ahol 8 évestõl 80 évesig minden
korosztály részt vett már és célunk édesapánk, néhai Szabó László eredeti, 55 évvel ezelõtti alapításától változatlan: a Balaton, a vízi élet szeretete, a
vitorlázás alapjainak megtanítása és közösségépítés. Hiszen kedvenc sportunkat, idõtöltésünket szeretjük együtt ûzni, megélni. Miközben az „együtt”
természetesen 55 év alatt azért változott/változik:
családtagokkal, barátokkal, gyerekekkel, unokákkal, az õ barátaikkal, családjukkal és így tovább bõvül évrõl évre, évtizedrõl évtizedre a mi közösségünk.
Az idei táborunk is hatalmas rendezvény lett, hiszen
100 tanuló, 40 oktató már nem csupán egy tábor,
hanem egy óriási közösségi program. Erre persze
fel is kell készülni, tagjaink, oktatóink minden
egyesületi munkát elhivatottságból, térítésmentesen végeznek a közösség érdekében és hasonló a helyzet az eszközeinkkel, a hajóinkkal is. Büszkeséggel tölt el, hogy a 15 éve még csak 3 kalózból
álló hajó „flottánk” mára megtölti a KFKI Kemping

vízparti területét, messzirõl is jelezve, hogy itt bizony egy vitorlás klub mûködik. Persze egyik sem
drága versenygép, mindegyikhez jutányos áron,
vagy tagi, támogatói adományként jutottunk és
mindegyiket mi magunk toldozgatjuk-foltozgatjuk,
fejlesztgetjük évrõl évre.
Tesszük mindezt azért, hogy a tábornyitáskor a
csaknem 150 résztvevõ, köztük rengeteg gyerek, fiatal, meg persze a magunk és saját gyerekeink csillogó szemeit lássuk. Átéljük együtt az elsõ vitorlabontást és kihajózást, megéljünk a vízen kellemes
vagy akár keményen küzdõs élményeket, majd

A tábor egyik fõ eseménye, a házi verseny
ezeket megosszuk egymással, esténként sztorizgassunk róla. A közel 10 napos óriás táborunk mindenkinek meghatározó élmény, a táborért tevékenykedõket is minden pillanata kárpótolja mindazért a rengeteg munkaért, amit tett.
2. Versenyek: Kékszalag, Svert Kupa
Mivel a vitorlázás egy technikai sport, még egy hobbi vitorlázó is vágyik a nagyobb sebességre, ver-
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3. Túratábor, egyéb programok
Szintén évtizedes hagyományokra nyúlik vissza az
augusztus 20-a környékén megtartott nagyhajós túratáborunk, amely során hagyományõrzési céllal,
túra jelleggel körbe vitorlázzuk a Balatont. És parti
programként körbe kóstoljuk a borfesztiválok és
helyi vendéglátóhelyek gasztro kínálatát?? Idén 5
hajóval, durván változatos idõjárási körülmények
között tettük meg mindezt. És a nagy tanulságunk:
az egyesületi csapat bármilyen körülmények között
képes helytállni legyen szó szélcsendrõl vagy elõre
nem jelzett viharról.
Cukiság verseny, a legkisebbek készen állnak a
hajózásra
senyre - szerintem nem mond igazat az, aki azt
mondja, hogy nem?? Így aztán bár alapvetõen hobbi vitorlázók vagyunk, a Balaton legfontosabb, legnagyobb versenyein rendszeresen részt veszünk,
részt vesznek tagjaink közül. Az idei év álomszerûen sikeres volt számunkra.
A Balaton legnagyobb vitorlás versenye, az 54.
Kékszalag Raiffeisen Nagydíj azért volt különösen
nagy esemény, mert 3 hajóosztályban is dobogóra
állhattunk. Egyesületünk tagjai aranyérmet szereztek 11 MOD, bronzérmet Sudár Sport és Sudár Regatta hajóosztályokban.

A táborokon és egyesületi programként kezelt versenyeken túl is zajlik vitorlás élet a Szántódi Vitorlás
Egyesületben. Tartottunk idén 470-es edzõ hétvégét, erõs szélben túlélõ versenyt, nyár záróként pedig családi kishajós túrát Sajkodra. És persze sok
hétvégénket leköti a hajóinkkal, felszereléseinkkel
való foglalkozás, javítgatás.
4. Felhívás
Örömmel fogadunk bárkit, aki úgy érzi, hogy
szeretne részt venni vitorlás életünkben, programjainkban és legfõképpen szívesen csatlakozna a mi közösségünkhöz. Bármilyen segítségnek, támogatásnak nagyon örülünk és egyúttal
köszönjük mindenki eddigi segítségét és hozzájárulását, hogy mindezeket létre tudtuk hozni.

A lassan „kishajósok kékszalagja”-ként is hívható
VIII. Svert Kupa DELL túraverseny pedig minden tekintetben különleges volt számunkra. Néhány tagunk az elmúlt 1-2 évben már indult
A mérleg: 17 hajó, 12 érem: 3 arany, 6 ezüst, 3 bronz és
rajta, de egyesületként idén elõször
EGY ÓRIÁSI élmény és kaland!
neveztünk be nagy létszámban. És
fotó: Svert Kupa egyesületi érmesei
hogy mennyire nem bántuk meg?
A Zamárdiban zajló kishajós
verseny díjkiosztóján feltûnõen
sokszor álltunk a dobogóra,
egyesületünk összesen 12 érmet szerzett és mivel mi voltunk
az egyik – sõt, szerintem A - legnépesebb egyesület a mezõnyben, saját háziversenyt is hirdettek számunkra, mint „Szántód”.
Ezzel is hozzájárulva az egyesületi nevünk és a számunkra vitorlás
otthont jelentõ településünk jó
hírnevéhez, sõt, gyakorlatilag felhelyezve a kishajós hobbi versenyzés legjobbjainak térképére.
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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!

2022. szeptember

17.30 - 19.00 Szántódi Magyar Nótakör kéthetente
8.30 - 10.30 Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
- családsegítõ: Balassáné Vinkler Ivett
Tel.: 06 20 919 43 44 (kizárólag munkaidõben)
8.00-16.00 óráig
Balatonszárszói Iroda:
06 84/362-545, 8.00-tól 16. 00 óráig.
E-mail cím: ivett.szgysz@bfterseg.hu
14.00 - 16.00 Nyugdíjas Klub
- havonta az utolsó keddi napon
- a nyári hónapokban 16.00 órától
Csütörtök: 14.00 - 17.00 Könyvtár, internet hozzáféréssel
17.00 - 19.00 Istentisztelet: Kr. Sz. Egyház
Péntek:
9.00 - 12.00
Könyvtár, internet hozzáféréssel
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

Hétfõ:
Kedd:

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
Tüskés Tibor Könyvtár
345 - 384
Családgondozó Balassáné Vinkler Ivett 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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Szántódi Hírlevél
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Kiadó székhelye: 8622 Szántód,Iskola u.9. Kiadásért felelõs személy neve: VIZVÁRI ATTILA polgármester
Fõszerkesztõ: Morvay Zsoltné Tel.: 06 203 525-658 E-mail:szantodihirlevel@gmail.com Szerkesztõbizottság tagjai: Bor Ferenc, Galó Tibor, Balogh Józsefné
A hírlevél fotósa: Morvay Zsolt, Németh Zoltán Készült 250 példányban a balatonföldvári Quick Press nyomdában. Tel.: (30) 7258-666, Tel./fax: (84) 340-022,
E-mail: nyomda@supraktv.hu A lapban közzétett írások nem minden esetben a Szerkesztõség álláspontját tükrözik. Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza!
A szerkesztõség a beküldött írásmûvek tartalmi, stiláris hibáiért felelõsséget nem vállal. A lap kereskedelmi forgalomba nem kerül.

S Z Á N T Ó D S O M O 32.
Goldal
Y É S Z A K I K A P2022.szeptember
UJA

Szántódi Hírlevél

A SZÁNTÓDI IMPRESSZIÓK KIÁLLÍTÁS KÉPEI

