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KEDVES OLVASÓ! 

Az év végéhez közeledve, szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
egész évben segítették településünk fejlõdését, az önkormányzat munkáját!

Kívánjuk mindenkinek, hogy a szeretet és a békesség tegye széppé az
ünnepeket!

Áldott békés Karácsonyt és egészségben eltöltött boldog új évet kívánunk!

Vizvári Attila polgármester

Szántód Község Képviselõ-testületének tagjai

Wass Albert

Tél

Templomi csöndben,
Éjjeli ködben
Aszkéta-ágat zörrent a szél,
Valahol messze,
Csillag szemekre
Szürke ködfátylat borít a Tél.

Túl a tetõkön,
Dárdás fenyõkön:
Zöld diadémon, pára lebeg,
Sûrû vadonban
Halkan, titokban,
Fenyõ-óriások könnye pereg...

Néma a szikla,
Kristály patakja,
Jeges páncélban tompán zubog,
Mogorva ormon
Nincs rododendron,
Csak sötét árnyak: Tantalusok.

Mélyen a völgybon,
Fûzfa berekben,
Néha, titokban zörren a szél,
S fent a magasban
Pára alakban
Halkan suhanó szellem: a Tél.

(Tantalus: Zeusz fia, akit örök
szomjúságra ítéltek az istenek.)
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Szántód Község Önkormányzatának 
tájékoztatása

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének  2022. augusztus 2.-i ülésén hozott döntése:
Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006-kerékpárút fej-
lesztés” tárgyú Támogatási Szerzõdés 5. számú módosítására vonatkozó tájékoztatást megismerte és
a Támogatási Szerzõdés 9. sz. mellékletét képezõ „Konzorciumi együttmûködési megállapodás” 1.
sz. módosítását jóváhagyta.

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 
2022. szeptember 22.-i ülésén hozott döntése

Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete Maurer Teodóra Anna volt Szántód, Iskola
u. 7.  szám alatti lakost Szántód község saját halottjának nyilvánította. 

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 
2022. szeptember 22.-i ülésén hozott döntései:

1. Szántód  Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a Magyar Falu Program keretében meghirde-
tett, Önkormányzati tulajdonban levõ ingatlanok fejlesztése – 2022 címû projekt megvalósítására Szán-
tód, Fûrész utca 726/8 hrsz. alatt levõ önkormányzati ingatlan felújítási munkáira beérkezett ajánla-
tok közül a legkedvezõbb ajánlatot adó Délács Kft.  (8622 Szántód, Tavasz utca 10/B, adószáma:
13649698-2-14  képviseli: Kovács Sándor) nettó 8.340.795 Ft + 2.252.015 Ft,  bruttó 10.592.810 Ft ér-
tékû ajánlatát fogadta el. 

A Képviselõ-testület a projekt megvalósításához szükséges 623.598 Ft-ot az önkormányzat 2022. évi
költségvetésébõl biztosítja.

2. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete  a Szántód, Fûrész utcai 726/8 hrsz.-ú önkor-
mányzati ingatlan felújítási munkáinak  mûszaki ellenõri feladatok ellátására beadott  Ramiép Invest
Kft. (8624 Balatonszárszó, Ady E. u. 5., képviseli: Ratku Mihály ME-É-14-008) bruttó 349.250 Ft ér-
tékû ajánlatát elfogadta.

3. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Szántód, Szigony utca végén (Szántód,  286 hrsz.)
található partvédõmû felújítására  a Délács Kft. (8622 Szántód, Tavasz u. 10/B adószáma: 13649698-
2-14) nettó 850.000 Ft + 27 % ÁFA, bruttó 1.079.500 Ft értékû ajánlatát fogadta el.

4. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nyilatkozott, hogy  Szántód belterület 353 hrsz.
alatt nyilvántartott,  a valóságban 8622 Szántód, Aranyhíd utca 15.  szám alatt található 1 /1 ingatlan
és a Szántód,  belterület 358 hrsz. alatt felvett, 1355  m2 alapterületû, „kivett strandfürdõ” megneve-
zésû,   és a 8622 Szántód, belterület 360 hrsz., alatt nyilvántartott, 135 m2 alapterületû, „kivett  saját
használatú út” megnevezésû  ingatlanok együttes  értékesítése során bruttó 140.000.000 Ft vételárért
elõvásárlási jogával nem kívánt élni. 

5. Szántód Község  Önkormányzatának Képviselõ-testülete csatlakozott  a hátrányos szociális helyzetû
felsõoktatási hallgatók, illetõleg felsõoktatási tanulmányokat kezdõ fiatalok támogatására létrehozott
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához. 
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6. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a szántódi lakóhellyel rendelkezõ, házi segítség-
nyújtást és jelzõrendszeres házi segítségnyújtást 2022. április 1.-tõl  2022. december 31. napjáig az
igénybe vevõ ellátottak által fizetendõ térítési díj fizetését átvállalta.

7. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a NÉBIH által elkobzott önkormányzati tu-
lajdonba átadott faanyagra érkezett kérelmeket elbírálta, és a helyi  szociális ellátásokról szóló
7/2021.(VI.11.) önkormányzati rendelet 6.§-ban meghatározott természetbeni támogatás formájában,
a 19.§ (2) bekezdésében biztosított  rendkívüli méltányosságból 7 szántódi család részére állapított
meg tûzifát. 

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2022. szeptember 29.-i ülésén hozott döntései: 

1. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Global Line Consulting Munkavédelmi és Tûz-
védelmi Tanácsadó Bt. (székhelye: 8600 Siófok, Ságvári u. 27. adószáma: 21183234-1-14) munka- és tûzvé-
delmi szolgáltatás nyújtására adott ajánlatát elfogadta, ezzel egyidejûleg a  SAFETY-GEO BT. (székhelye:
7400. Kaposvár, Tókaji köz 11. ) Szolgáltatóval 2021. február 3. napján megkötött  Munka- és tûzvédelmi
megbízási szerzõdést 2022. december 31. napjával felmondta.

2. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete Szántód Község Közösségi Színterének Használa-
ti Szabályzata 2. számú függelékében szereplõ Közösségi Ház terembérleti díját 2022. november 1. napjá-
tól az alábbiak  szerint állapította meg:

A Közösségi Ház terembérleti díjai:

a.) nagyterem: 6.000 Ft/óra
b.) kisterem: 3.000 Ft/óra

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2022. október 28.-i ülésén hozott döntései:  

1. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az adórendelet módosítására vonatkozó elõ-
terjesztést megismerte, az elõterjesztetett rendelet tervezetet tovább tárgyalásra elfogadta. 

2. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a játszótéri eszközök beszerzésére érke-
zett ajánlatok közül a legkedvezõbb ajánlatot adó Játszótér 2006 Kft. (9162 Bezi, Szabadság út 46.
adószáma: 13773555-2-08) bruttó 947.420 Ft értékû ajánlatát fogadta el.

3. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Szántód, Ady Endre utában közvilágí-
tási oszlopok áthelyezésére adott ajánlatok közül a legkedvezõbb ajánlatot adó, Magyar és Társa
2000 Kft.  (8131  Enying-Balatonbozsok,  Mikszáth K. u.  3/B,   adószáma: 11603717-2-07)
3.627.000 Ft + 979.290 Ft ÁFA, bruttó 4.606.290 Ft értékû ajánlatát fogadta el.

4. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Szántód, Ady E. u. csomópont tervezé-
sére az INCZE MÉRNÖK KFT. (8632 Zamárdi, Endrédi u. 25/F A ép. adószáma: 32076558-1-14,
képviseli: Incze Domokos István ügyvezetõ) bruttó 380.000 Ft értékû ajánlatát fogadta el. 

5. Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a Szántód, Kossuth utcai (hrsz. 702.)
csapadékvízelvezetõ áteresz bontására, bontási anyag elszállítására, új átereszek készítésére, 
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valamint a Szántód, Telep utca (hrsz. 679.) 1 db kapubejáró felújítására érkezett ajánlatok közül a
legkedvezõbb ajánlatot adó Délács Kft. (8622 Szántód, Tavasz u. 10/B adószáma: 13649698-2-14,
képviseli: Kovács Sándor ügyvezetõ) bruttó 1.450.000 Ft értékû ajánlatát fogadta el.

6. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a téli idõszakra történõ felkészülésre, va-
lamint a karácsonyi kiadások anyagi enyhítésére, a Szántód lakóhellyel rendelkezõ, és életvitelsze-
rûen Szántódon élõ  65 év feletti  lakosok részére 15.000  Ft/fõ pénzbeli támogatást állapított meg.

A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a támogatott családjában az   egy fõre jutó jövedelem ne
haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének tízszeresét.

Önkormányzati rendeletek:

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének

11/2022.(IX.26.) önkormányzati rendelete

Szántód Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésérõl szóló 2/2022.(III.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról.

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének

12/2022.(X.07.) önkormányzati rendelete

a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó

közszolgáltatásról szóló 11/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Magyar Szilvia

fõtanácsos

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

8623 Balatonföldvár, Petõfi Sándor utca 1.

Tel: 84-540-330/51

KÜLÖN MEGKÖSZÖNJÜK

A felhívásra érkezett- Szántódon készült téli fotókat- melyeket szántódi lakosoktól és szántódi nya-
ralótulajdonos olvasóinktól és Kõröshegyrõl kaptunk.   
Horváth Marika, Juhász Attila, Kalocsa György, Kiss Zoltán, Révész Erika, Varga Ninetta  téli ké-
pei gazdagítják az újságot.

Köszönjük Steffler Ildikó, Sereg Istvánné Adrienne, Varga Zoltán ünnepi gondolatait.
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Az újságban megjelent fotók készítõi:
Balogh Józsefné Zsuzsa, Bor Ferenc, Morvay Zsolt, Nagy Árpád, Németh Zoltán,

S z á n t ó d i  H í r l e v é l
Szántód Község Önkormányzatának lapja Megjelenik:negyed évente Felelõs kiadó: Szántód Község Önkormányzata

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,  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: foldvarnyomda@gmail.com 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.
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Fûrész utcai telephely garázs épületének új tetõszerkezete Ezer József utca tereprendezési munkái

Ezer József utca tereprendezési munkái

Szigony utcai felújitott sólya

Kossuth park négyszögletes mászófal

Rigó utcai strand , új kettõshinta

Bikesafe a Szántódi és a Csemetekert
utcai keresztezõdésében

Ady Endre utca és a Szántódi út keresztezõdésében megkezdett munka

Kossuth Lajos utcai bejáró csatlakozás felújitása
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Szépkorúak köszöntése
Mindig voltak, akik elõttünk jártak, s mindig lesznek,
akik utánunk következnek. Jó tudni azt, hogy ma az
ember hosszabb ideig él, mint eddig bármikor a törté-
nelem során, s ennek oka a nyugodt, kiegyensúlyozott,
szeretetteljes öregkor. 
Nagyon örültünk, hogy ilyen sokan elfogadták a meg-
hívásunkat és együtt lehettünk! Az elõkészületek iz-
galmában azon töprengtem; vajon fiatalon mit is gon-
doltam az idõsekrõl? …..Vajon milyenek voltak fiata-
lon? Õk is voltak szépek, boldogok és vidámak? Vol-
tak szerelmesek? Voltak kudarcaik, nehéz idõszakaik?
Akkor számomra még nem számított, hogy éppen 23
vagyok, vagy 28 éves. Jó volt, és most is jó, mert nem
számít a kor, …..mert mind az életrõl szól. 
Délutánunkon elsõként polgármesterünk, Vizvári At-
tila köszöntötte a megjelenteket. 
Utána a Szántódi Magyarnóta-kör szórakoztatta a kö-
zönséget, megteremtve azt est hangulatát.

Õket követte faluházunk színpadán, Balázs Dávid és
Szõke Laura, a Madách és a Turay Ida Színház tagjai-
nak operett és táncdal egyvelege. Az elõadók nem el-
sõ alkalommal voltak vendégeink és kifejezetten idõ-
sek számára összeállított vidám produkciójuk tette
még emlékezetesebbé rendezvényünket.

Szántódi gyerekek következtek, akik ügyesek, szé-
pek, és okosak, mint a szülõk és a nagyszülõk. Na-
gyon készültek, izgultak. Gyönyörûen szavaltak és
játszottak hangszeren. Szeretnénk megköszönni
mind a gyerekeknek, mind a szülõknek, hogy segí-
tették õket a felkészülésben.

Akik mosolyt csaltak a meghívottak arcára:

Õszi kirándulás 

Október 15-én, amikor kirándulni indultunk már javá-
ban az õsz színei festették a tájat. Idén egy nem túl tá-
voli helyre esett a választásunk. 
A székesfehérvári Bory-várat, Fehérvár belvárosát és
a nádasdladányi Nádasdy-kastélyt választottuk
úticélunkul.
Reggel fél nyolckor találkoztunk a szokott helyen. Ki-
lenc órára már a Bory Jenõ által 40 nyáron át épített
épület kapuja elõtt várakoztunk. Jó másfél órát töltöt-
tünk  ebben   az érdekes  és    gyönyörû,   a   hitvesi

A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI

Mucza Rozina
Mucza Milán
Surman Anna
Kovács Lili
László Réka
Oláh Dominik

László Csenge
Ricza Anna
Ricza András 
Szekeres Liliána
Németh Mara
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szerelemnek emléket állító építményben. A várban
kortárs mûvészek, valamint a festõmûvész felesége,
Komócsin Ilona és saját mûalkotásai láthatók.
Innen a belvárosba indultunk, hogy megnézzük a Fe-
kete Sas Patikamúzeumot, majd a Kossuth udvarban
délben az Órajátékot. Az órajáték figurái a magyar
történelem legendás királyait és jól ismert alakjait áb-
rázolják.
A belvárosban még megtekintettük a Jezsuita templo-
mot, majd elsétáltunk ebédelni. Ebéd után várt ránk a
busz, amellyel fél óra alatt átjutottunk Nádasdladány-
ba. 
A közelmúltban felújított és átadott kastély gyönyörû
látványa fogadott bennünket.
Hatalmas kovácsoltvas kerítésen túljutva a sétányon
már elénk tárult az impozáns épület.  Tárlatvezeté-
sünk az Õsök csarnokából indult és a férfi és nõi sza-
lonon át vezetett a könyvtárszobáig. Az esztétikusan
felújított környezet mindenkit rabul ejtett. A csodás
télikert, gyermekszoba, folyosók no és a kastélypark
mindenkit elvarázsolt. Kicsit fáradtan, de szép élmé-
nyekkel telítõdve szálltunk fel a buszra, amellyel közel
egy óra alatt haza is értünk kiindulási helyünkre. Jövõ
tavasszal, pontosabban májusban egy újabb kirándu-
lás vár ránk!

1956-os megemlékezésünk

Ötvenhat. Ez a szám beleégett nem csak sokak sze-
rencsétlen sorsába, hanem a hazáéba is. És ha csak
annyit mondunk, hogy 56, az a világon ugyanazt jelen-
ti; Magyarország és magyar.
Idén közösségi házunk emeleti nagytermébe vártuk az
emlékezõket. Polgármesterünk ünnepi gondolatai

után a balatonföldvári Gróf Széchenyi Imre általános
iskola 8. osztályos tanulóinak elõadásával idéztük
meg az 56-os történéseket. Mint minden évben, az
eseményekhez méltó, meghitt mûsort láthattunk a di-
ákoktól.                             kek felkészítõ tanárai;
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A gyerekek felkészítõ tanárai: Mészáros Ágnes,
Kisegyháziné Kóbor Edit és Várszegi Balázs.
Ünnepségünk után az Erdészet térre sétáltunk, az 56-
os kopjafánál helyeztük el koszorúinkat és mécsesein-
ket.
Adventköszöntõ

November 26-án szombaton délután vártuk az ünnep-
re készülõdõ szántódiakat.
Ilyenkor asztali díszeket, koszorúkat, karácsonyi ko-
pogtatókat alkotunk közösen meleg tea és halk dalla-
mok társaságában.
A koszorúalapot és a dekor alapanyagokat önkor-
mányzatunk biztosította. Az örökzöldet már sokadik
éve Fekete Andor válogatja számunkra. Az idén még
egy helyrõl Kovács Attilától is kaptunk koszorúnak
való alapot. Kovács Sándorné, Cila sok szép karácso-
nyi szalaggal ajándékozta meg rendezvényünket. 
Három órától a szülõk és gyerekek együtt készítették
az asztali és ajtódíszeket. 

Közben megérkeztek a Soli Deo Gloria kórus tagjai,
akik beéneklésükkel fokozták ünnepi hangulatunkat.
Öt órakor együtt sétáltunk át a Betlehemi jászolhoz. 
Az idén egy kicsit újítottunk a Betlehemen, és a Szent
családot átöltöztettük kolléganõmmel Németh Henri-
ettel. Ugyanis az eltelt évek bizony meglátszottak raj-
tuk. A világítása is megújult, amit Németh Zoltánnak
és a mûszaki dolgozóinknak köszönhetünk, valamint

azt is, hogy minden évben erre a helyre kerül Betlehe-
münk a DÉLÁCS Kft. segítségével.
Adventben, a várakozás idején várjuk a születendõ
gyermeket. Jézus, ebben az ádventben a mi szívünk-
ben szeretne megszületni. Erre vágytak itt Szántódon
is, amikor elõször megfogalmazódott a betlehemi já-
szol elkészítésének gondolata.
Ezután pár szóban összefoglaltam, hogyan készült és

hogyan vált Szántódon szokássá a jászol építése, majd
a balatonszárszói kórus csodás elõadását hallgattuk.
Meghitt hangulatban még sokáig beszélgettünk az el-
jövendõ ünneprõl, finom sütemények és forró italok
kortyolgatása közben.
A pogácsát és a puszedlit Kurdi Lászlónak és Kurdiné
Editkének köszönhetjük. 

Mikulás

Mikulás elõestéjén, december 5-én vártuk a legkiseb-
beket a faluház emeleti nagytermébe. Tavaly a járvány
miatt nem voltak olyan sokan, mint általában, de most
szerencsére nem tartottak már a megbetegedéstõl és
sokan kíváncsiak voltak a Mikulásra! A
RépaRetekMogyoró mûsora varázsolta el a gyereke-
ket. Együtt énekeltek, játszottak velük, és a mûsor
után többen verset mondtak a megérkezõ Mikulás-
nak. A Mikulás bácsi örömében majdnem elolvadt,
olyan szép verseket hallott a szántódi gyerekektõl!
Köszönjük a kis versmondóknak és szüleiknek, hogy
így megörvendeztették a nagyszakállút! Külön köszö-
net a szántódi képviselõ-testületnek a csomagok fi-
nanszírozásáért, Surmanné Kovács Tündinek a virgá-
csok készítéséért, és Gelencsér Georginának a K&H
Bank siófoki fiókjának területi vezetõjének a gyü-
mölcsért.
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Csak álltam szürkén, szürke ég alatt.
– S egyszerre, mint gyors, villanó varázs
egy kicsi szó hullott elém: karácsony,
mint koldus kézbe illatos kalács.

Csodáltam. És a számon hála buggyant,
nem láttam többet kósza varjakat:
olyan szelíd volt, mint a gyermek álma,
s olyan meleg volt, mint a nyári nap.

Könyvtár

Mindannyian tudjuk, hogy nagy veszteség érte Szán-
tódot, amikor elveszítettük kollégánkat, Maurer Teo-
dórát. Huszonnégy év áldozatos munkája volt az övé.
Ezt pótolni nem lehet, de a községi könyvtárunk és a
könyvtárhasználók érdeke is azt diktálta, hogy októ-
ber elsejével újra megnyissunk.
A megváltozott nyitva tartás a következõ;
Csütörtök: 14.00 - 17.00
Péntek: 9.00 – 12.00
Szeretettel várunk minden kedves régi és új látogatót!

Községi könyvtárunkban leltár és selejtezés folyik.
A könyvtár birtokában olyan szépirodalmi és szakiro-
dalmi mûvek halmozódtak fel, melyeket a könyvtár
már nem tud felhasználni. Vagy azért, mert már ele-
gendõ példányban megtalálhatóak a polcokon, vagy
mert elhasználódtak. 
Ezeket a könyvtári célból nem hasznosítható, állo-
mányba nem vett mûveket ajánlja fel a könyvtár az ol-
vasni szeretõ könyvtárlátogatóknak, ingyenes elvitel-
re, mennyiségi kötöttségek nélkül.
Szeretetettel várjuk Önöket, hétköznap 8.00 -12.00
óráig.

Balolgh Józsefné Zsuzsa
mûvelõdésszervezõ

Áldott adventi készülõdést mindenkinek, és egy örömteli, felszabadult, békés kará-
csonyi ünnepet kívánok, Nemes Nagy Ágnes Karácsony címû versrészletével.
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HELYTÖRTÉNET

AZ ELFELEJTETT SZÁNTÓDI VILLANYTELEP
Szántód a múltban nagyon közel állt ahhoz, hogy járási
székhellyé nõje ki magát! Adott volt a közlekedési útvo-
nalak találkozási pontja és egy ide tervezett villamos te-
lep is. A vízi útként a tihanyi kompátkelés õsidõk óta
mûködött. A postaút, késõbb pedig a 7-es fõút és a me-
gyeszékhely felé vezetõ országút kapcsolódása is adott
volt. 

1890-ben a megye vezetõi úgy vélték, hogy a tabi
vasútvonalat Siófok helyett Szántódra kellene vezetni.
„...ha Kapolypusztától elfordítjuk a vasút irányát a Balaton

felé, Szántódot a megye egyik fontos településévé lehetne

fejleszteni, onnét a kõanyag is olcsón beszerezhetõ.” 1896-
ban Ugron Ákos tabi földbirtokos elõmunkálati enge-
délyt kapott egy:
Tab–Pusztakapoly–Pusztaszemes–Kereki–Kõröshegy
–Szántód irányú helyiérdekû vasút építéséhez .  

De pénz híján sajnos ez nem valósult meg.

Teljes feledésbe merült az 1910-es évek elején
egy Szántódra tervezett villamos erõmû, ami
megkoronázta volna községünk központi jellegét.
Ennek a fûtését bizonyára a közeli apátsági erdõk
fájára alapozták. A fellelhetõ források közül ezt a
Honi ipar c. lap 1912. január 1-i száma említi elõ-
ször. De a kedvezõtlen talajviszonyok sajnos ezt
meghiúsították. Bizonyos, hogy a villanytelepet
nem a Puszta vagy Somos területén szerették vol-
na felépíteni. Mivel a korabeli cikkek posványos
talajt említettek, ez alapján feltételezhetõ, hogy
az erõmûvet a rév környékén vagy a mai fürdõte-
lep területén szerették volna kivitelezni. A kora-
beli cikkeket idézve a villanyteleppel kapcsolat-
ban összeáll elõttünk a kép.

Szántódi erõmû

„Június 25-én üzembe helyezik a balatoni vil-
lamos mûveket, melyeknek létesítése a Balatoni
szövetségnek köszönhetõ. A szóban levõ üzem
egyike lesz az ország leghatalmasabb villamos
vállalatának, amennyiben maga a fõvezeték 120
kilométer hosszúságú lesz. A vállalkozáshoz ed-
dig csatlakoztak: Balatonföldvár, Kõröshegy,
Endréd, Zamárdi, Siófok, Balatonfüred, Bala-
tonarács, Balatonkövesd, Csopak és Balaton-
Almádi. Ezek részére a villamosvilágítás és hajtó-
erõ máris biztosítva van. Szárszó, Faluszemes
[ma Balatonszemes], Balatonlelle, Balaton-
boglár, Fonyód, Enying és Balatonkenese közsé-
gekkel most folyik a tárgyalás a szerzõdések kö-
tésére. A Szántódon megépülõ központi telep gé-
peit már megrendelték. A nagy horderejû vállalat
»Balatonvidéki elektromos müvek r.-t.« cég alatt
önálló vállalkozás lesz.” (Arcanum/Honi Ipar,
1912)

Talajproblémák
„A balatoni villámtelep építkezését, melyet

néhány hónap elõtt kezdtek meg Szántódnál, ab-
ba kellett hagyni, mivel a posványos talaj az épít-
kezéshez nem megfelelõ. A villamos mû részére
a Tihany mögötti Aszófõ község határát jelölték
ki, mint megfelelõ területet.” (Arcanum/Honi
Ipar 1912)

Villámtelepek
„Az aszófõi (balatonvidéki) villamos központ

ügyében az engedélyezési eljárást Langer István
járási fõszolgabíró elnöklésével megtartották. A
bizottságban képviselve volt a Balatoni Szövet-
ség, a Máv., az építési vállalat és Aszófõ község.
Az érdekeltek semmi nehézséget nem tettek, sõt
örömüknek adtak kifejezést, hogy a villamos
központ Aszófõn létesül. Az építést gyorsan
megindítják, úgy, hogy augusztus hóban a telep
megkezdi mûködését. Elsõnek Balatonfüredet,
Aracsot, Csopakot, Kövesdet, Alsóörsöt és Al-
mádit kapcsolják be. Eközben elkészül a kábel
Tihany és Szántód között és bekapcsolják a szer-
zõdõ községeket Balatonföldvártól Siófokig. A
mû egyelõre 3000 lóerõs gépi felszereléssel
épül.” (Arcanum/Honi Ipar 1912.07.15.)

Villámtelepek
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Villamos világítás a Balaton mentén

„A pozsonyi Kábelgyár r. t. a Balaton alatt Szántód és Tihany között párhuzamos vonalban két ma-
gasfeszültségû kábelt fektetett le, mely munkálat a napokban nyert befejezést. Siófok község és a für-
dõtelep néhány nap óta már fényesen vannak kivilágítva.” (Arcanum/Honi Ipar 1913.07.01.)

Kábelfektetés a Balatonon

„A villamostelep, melynek feladatát a bala-
ton-melléki községek világítása képezi, szüksé-
gessé tette, hogy a villamosság vezetésére kábelt
fektessenek a Balaton fenekén. Maga a villamos-
telep a tihanyi félsziget nyakán van elhelyezve,
ott, ahol a tó legkeskenyebb. A telepen egy 600
és egy 1250 lóerõs gõzturbina áll, melyek 5250
volt feszültségû forgóáramot szolgáltatnak. Így
tehát a telep százezer darab tizenhat gyertyafé-
nyû fémszálas izzólámpát tud árammal táplálni s
képes a Balatont köröskörül megvilágítani, a
községek mezõgazdasági és ipari gépeit hajtóerõ-
vel ellátni. Sõt az áramot vezetõ drótot a távo-
labb fekvõ Marczaliba és Polgárdiba is elvezetik. 

Ezt a nagy feszültségû áramot vezetik át a Ba-
laton alatt a zalai partról a somogyira. 

Legtermészetesebb eszköznek a kábel, a víz
alatti vezeték kínálkozott. A pozsonyi kábel-gyár
különleges, háromvezetékû ólomkábeleket gyár-
tott, melyeket kettõs laposvashuzampánczéllal
látott el. Egy-egy kábelrész 600 méter hosszú és
nyolczezer kiló nehéz volt. Mindegyiket 22,500
voltos árammal próbálták ki. 

A kábeleket nagy orsókon szállították Siófok-
ra. Itt különleges hajókra raktak két-két kábelor-
sót. A hajókkal a Balatonföldvár mellett lévõ
szántódi révházhoz eveztek. Itt a kábelt 170 mé-
ter hosszan a parton, a földbe ásták le. A Balaton
vize a széleken csak néhány ujjnyi mély, ezért a
kábelt nem lehetett ott a víz fenekére fektetni. A
hajóra egy gépezetet konstruáltak, mely a víz ho-
mokos fenekébe árkot szántott egy méter mé-
lyen. Az árok addig vonul, míg a víz mélysége a
másfél métert el nem éri, vagyis mintegy hatszáz
méternyire a parttól. Mikor a kábeleket az ágya-
zásba belefektették, a kiszántott homokkal bete-
mették a barázdát. A mélyebb vízben azonban a
kábel a tó homokos és iszapos talaján fekszik.
Egyébként nem is egy, hanem két kábelt fektet-
tek le párhuzamosan, egymástól tizenöt méter
távolságban. A kábeldarabok végeit a hajókon
kötötték össze egy tehnikai vasszerkezettel. Azu-
tán búvárok vitték le az összekötött kábelt. Mi-
kor a tihanyi parthoz értek, 1035 méter hosszan
ásták be a kábeleket közös árokba, melyben ket-
tõs téglasorral védik a vezetéket a külsõ sérülé-
sek ellen.
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Mindkét parton, az országút mellett, csinos
házikók vonják magukra a figyelmünket. Ezek az
úgynevezett kapcsoló házikók. Ezekben kötik
össze a szárazföldi vezetéket a kábelekkel, vagy
egyik kábel zavara esetén: a másikra kapcsolnak.
Ha a vezetékeket itt szétkapcsolják: a másik par-
ton a mû nem világít. Ezen a részen tehát dolgoz-
hatnak az esetleges javítási munkálatokkal, míg a
másik part világosságban ragyog. 

Balatonfüredet, Siófokot és Balatonföldvárt
már a nyáron [1913 nyarán] a telep világította, a
befejezést a jövõ évi fürdõidényre halasztották.”
(Arcanum/Vasárnapi újság 1914. 1. szám) 

Megjegyzendõ, hogy Balatonföldváron ko-
rábban is volt villanyvilágítás, már a fürdõtelep
alapításától helyi villanytelep szolgáltatta áram-
mal, ami 1894–1912-ig mûködött. 

Válságban a balatoni villamostelep
„Néhány évvel ezelõtt a Balaton néhány lel-

kes és munkára kész híve egy balatoni villamos-
telep alapításának eszméjét kezdte propagálni.
Hosszas  és  nehéz  munka  után  sikerült  a  vil-
lamostelepet megalapítani. Elõször Somogy me-
gyében, Szántód közelében akarták felállítani a
villamosmûvet, azonban a talajviszonyok erre
nem voltak alkalmasak és sok ezer korona
elpazarlásával ezt a tervet el kellett ejteni és a vil-
lamosmûvet Aszófõnél állították föl. Alig kezdõ-
dött meg azonban a telep munkája, máris zavarok
merültek fel. A telep a Hazai villamos részvény-
társaság vezetése alá került, amely rövidesen vál-
ságba jutott és magával rántotta a balatoni vil-
lamostelep exisztenciáját is. Már egyízben az
aszófõi telep be akarta szüntetni üzemét, azon-
ban Ováry Ferenc orsz. képviselõ, a balatoni szö-
vetség elnöke, kivitte azt, hogy a szövetség elvál-
lalta a csõd szélén álló villamostelep finan-
cirozását. A feladat azonban sokkal nehezebbnek
bizonyult, mint elsõ pillanatban gondolták és a
szövetség ereje is kimerült, úgy, hogy a telepet
nem  hajlandó    tovább  financirozni.  

A  villamostelep éppen ezért, valószínûleg
már a legközelebbi napokban, beszünteti üzemét,
ami számos balatonmenti falut a legkínosabb
helyzetbe dönt, mert ezek a falvak éppen az
aszófõi teleprõl kapták közvilágitásukat.”
(Arcanum/Honi Ipar 1914)

Kapcsolóházak 
Az elektromos áram elosztására kapcsolóhá-

zakra volt szükség, amelyekbõl Szántódra is jutott

már a kezdetekben. Egyelõre sajnos ezekrõl nem
került elõ fotó, de hasonlóak lehettek a képen lát-
ható balatonszárszóihoz. Ezekre így emlékezik
vissza Aranyás Zsuzsa: Gyermekkori emlékeim
között szerepel két kapcsolóház (trafóház) Szán-
tódon, a maga jellegzetes szürke betonszerû épü-
letével. Az egyik a Rév felé vezetõ út (akkor ez
volt a fõút) mellett volt, a sorompó elõtti részen
(nagyjából a Vajda utca vonalában), a Puszta fe-
lõli oldalon, nagyjából Emmerék nagykapujával
átellenben. Emlékeim szerint a másik megközelí-
tõleg a Révhez bemenõ úttal átellenben, az út
szélén állt. Ma már kevesen emlékezhetnek rá.
Lajos bátyámnak rémlik még a trafóház, de uno-
kaöcsémnek, Emmer Károlynak már nem. 

Ma már csak kevesen emlékeznek arra a saj-
nálatos tragédiára is, amely a szántódi vasúti so-
rompó déli oldalán állt kapcsolóházhoz fûzõdik.
A visszaemlékezések szerint az akkori kapcsoló-
ház a volt piac elõtti buszmegálló közelében állt.
Egyik balatonföldvári osztálytársam – Emmer
Éva – rokonságában történt a szörnyû tragédia
1944/45 telén, a front idején. Éva édesanyjának a
testvére, Gurgel Lalika, a 10 év körüli szántód-
pusztai tanuló volt az áldozat. A gyerekek vala-
hogy bejutottak a kapcsolóházba, ahol elkezdték
egymást cukkolni: Ugye, nem mersz hozzányúlni!
Sajnos Lali túl bátor volt! Ahogy megérintette a
feszültség alatt levõ alkatrészt, áramütést kapott.
A székesfehérvári kórházba szállították, de olyan
súlyos égési sérülést szenvedett, hogy az orvosok
már nem tudtak rajta segíteni. Édesanyja soha
nem tudta kiheverni fia elvesztését. 

Kapcsolóházak
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Antal Ildikó 2014-ben megjelent A magyar vil-

lamosenergia-ipar 1896–1914 c. könyvében részle-
tesen foglalkozik a múlt századi hazai áramszol-
gáltatás kialakulásával. Az aszófõi villanytelep
beüzemelésével – a problémák dacára – 1913-ban
megindult a déli parti települések villanyvilágítá-
sa. Egy évtized üzemelés után, az 1920-as évek-
ben szûnt meg itt az áramfejlesztõ telep.

A villanyt 1914-ben Szántód-pusztára is ki-
vitték, ez a tény Fülöp Éva: Szántódpuszta kapi-

talizmus kori agrártörténete 1848-1945 címû tanul-
mányában megtalálható (87-88. oldal). Ebben is
szerepel új kapcsolóház építése. 

Késõbb a nagyobb igények és a jobb teherel-
osztás szükségessé tette a zamárdi kapcsolóház

megépítését is, amely ugyan már más funkciót
betöltve, de ma is áll a Szent István úton. 1954-
ben pedig komoly hálózatfejlesztés történt. Mivel
a 220 V-os hálózat már nem bírta a terhelést,
ezért egy 20 kV-os, magasfeszültségû vezetéket
építettek ki a Rege utca – Kristóf szobor – Erdé-
szet tér – platán allé – kõröshegyi legelõ – gémes-
kút vonalon. Ekkor esett áldozatul néhány pla-
tánfa a somosi strandra vezetõ alléban. Ennek
nyomvonalában több transzformátort is telepítet-
tek. Borbély Gábor közlése alapján, 2013 októbe-
rében a magasfeszültségû légvezetéket lebontot-
ták, mert azt a biztonságosabb földkábelre váltot-
ták át.

Kutatómunka: Aranyás Zsuzsa, Ábrahám Gábor, Kiss Zoltán
A tanulmány készítõje: Helytörténeti Kör Szántód

Bor Ferenc – 2022. november 5.
Szántód anno weboldala: http://szantodanno.club.hu/ 

A szántódi
Helytörténeti Kör

szívesen fogad régi he-
lyi fotókat, visszaemlé-
kezéseket és akár tanul-
mányokat is!
A feldolgozandó témák
között szerepel: boltok,
posta, kertészetek (cse-
metekert is), stb.

E-mail:
borferi52@gmail.com
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SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDEN KEDVES
OLVASÓT A SZÁNTÓDI MAGYAR NÓTA KÖR ÉS

NYUGDÍJAS KLUB NEVÉBEN
Ebben az évben is nagy lelkesedéssel és energiával vettünk részt a próbá-

kon, valamint rendezvényen, ünnepen.
Falunapon és az „Idõsek napja” rendezvényen is jól szerepeltünk.
Meghívott vendégként jártunk Balatonföldváron a „Mindenki Névnapja” elnevezé-
sû, zenés, táncos esten is. Nagyon jól éreztük magunkat.

Mint az elõzõ idõszakokban, ebben az évben is szerveztünk (buszkirándulá-
son kívül) önellátó „vonatos” kirándulást, most Balatonszentgyörgyre, majd késõbb
vonatos és kerékpáros kirándulást is Balatonberénybe. Nagy sikere volt. (Utóbbi ke-
vés létszámmal). 

Hagyományosan, minden névnapot, születésnapot megtartunk, kívánság nó-
tával egybekötve.
Köszönjük egész éves odaadó munkáját Bognár Gyulának a nótakõr vezetõjének,
nem utolsó sorban tagjaink segítõ készségét.
December 6-án évzáró „batyus bulit” tartunk, minden nótás-nyugdíjas társunkra
számítunk.

Továbbra is várjuk az új jelentkezõket a nótakörbe és nyugdíjas
klubba egyaránt. Jelszó: vidámság, jó kedv!

Reméljük a 2023-as év még jobb lesz, vírus, válság és háború
mentes!

EZÚTON KÍVÁNUNK MINDENKINEK ÁLDOTT, BÉKÉS
KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJÉVET!
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KARÁCSONYRA 

Steffler Ildikó
KARÁCSONYRA VÁRVA…

Lassan, sejtelmesen jön el a Karácsony…
Még nincs roráte, még járjuk az aranysárga avart. S még a fákon is bõven van színes levél. Már
hideg, ködös napokra ébredünk.
Sokan nézzük és fotózzuk a gyönyörû naplementéket a Balatonnál is, és küldjük egymásnak az
élményeinket. 

S közben jön észrevétlenül a Karácsony várása!
Az egészen kicsi gyermekek még mesevilágban élnek, bennük van a legnagyobb izgalom, a
csoda eljöveteléhez!

A régi nagy Karácsonyokra gondolunk!
S egyszerre benépesül a lakás kedves rokonokkal, nagyszülõkkel, akik mind segítettek az
ünnepi készülõdésben. Egyre többet mesélnek a gyermekkorukról, régi szokásokról, ha van hall-
gatóságuk. Mindenkinek volt feladata a Családban, még a kisebbeknek is!

És jön a Karácsony hangulata!
Még mindig lopózva… Elõször Halottak Napjával jelzi az elmúlást! Majd rorátékra lámpással
botorkálva a templomba igyekezvén a hívõ emberek a nyirkos, ködös sötétségben. Majd együtt
éneklik az ismerõs, hívogató, egyházi dalt: „Harmatozzatok, égi havasok…”

A Karácsony eljövetele megtölti mindannyiunk szívét!
Vidám, vagy szomorú gyermekkori emlékek jönnek elõ. Mesekönyvek nézegetésével a kis-
gyerekeknél, Betlehem megtekintése a templomban, vagy kint, Szent Kristóf szobrának
közelében.

S ha elkezd szállingózni a hó, elõször pelyhekben, majd mindig erõsebben… Végül
betemeti tisztaságával a szeretett vidéket, Szántódot. Halk zeneszó hallatszik a házakból
Karácsony este és énekszó:
„Mennybõl az Angyal…”

Õrizzük meg utódainknak ezt az idei Karácsonyt emlékként! Ámen

„… azért van ünnep
mert nem lehet 

a csoda nélkül élni.”
Márai Sándor
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Minden télen, mikor a szüleim a kará-
csonyi iskolai szünetben lejöttek Budapestrõl
megnézni rendben van e a kis nyaraló, minket
is lehoztak a bátyámmal. Akkoriban mindig be
volt fagyva a tó vize. Mi kezdetben csak csúsz-
káltunk, késõbb hokiztunk a jégen.
Nagy csodálkozva néztük a jégvitorlást, és a
fakutyázókat Földvár felé esõ partszakaszon.
Gyerekkoromtól vágytam rá, milyen csodás
lenne a Karácsony estét egyszer itt tölteni
Szántódon. Hallgatni a rianást, csodálni a szik-
rázóan havas téli tájat.

Mikor már saját családom volt, a Parti
villasor 124-ben laktunk, közvetlenül a parton a
kompnál. Eljött az annyira várt Balatoni Szent-
este ideje.
Lehoztuk a fiainkat, Marcit és Bercit, a férjem
özvegy édesanyját, Évit a nagymamát. És a
családunk legfiatalabb tagját, a Golden
Retriever Hektor kutyát.
December 23.-án Földváron a Csutak bolt elõt-
ti parkolóban, megvásároltuk az elsõ formás
,,balatoni karácsonyfánkat,,.

A beüvegezett teraszunkon állítottuk fel,
és lelkesen, közösen díszítgettük. Nagyink kö-
tözte a szaloncukrokat. Mikor elkészültünk,
boldogan kapcsolatuk fel a színes égõsort.
Csak ültünk a fa körül, néztük a beteljesült,
mindig várt, gyerekkori csodát. A teraszról a
havas táj, és Földvár esti fényei látszottak.
Mindannyian örültünk az ajándékoknak, de az
igazi boldogság az volt, hogy itt Balatonon ka-

rácsonyozhattunk.
Szokás szerint, ebédre mindig halászlé és má-
kos guba volt. Az ünnepi vacsorára, borleves,
rántott ponty, vagy süllõ sült majonézes burgo-
nyával. Desszertnek torta és bejgli készült.
A halakat a fagyasztóból vettünk ki, és nagy
tiszteletben tartottuk, mert a férjem fogta Szán-
tódon, ahol kisfiú kora óta õ is nyaralt, és hor-
gászott.
Felejthetetlen élmény volt számunkra ez az el-
sõ Szántódon töltött Karácsony!

Még a kutyusunk, Hektor is produkálta
magát, egy jégbe befagyott vaddisznót talált a
ház elõtti partszakaszon. Nagyon izgatott volt.
A kompnál sikerült telefonon elérni a vadász-
társaságot, küldtek egy vadászt, aki a terepjá-
rójához kötötte a szerencsétlenül járt állatot, is
kihúzta.
Máskor is láttunk itt a havas tájban rókát és fá-
cánt. Hangulatos a téli nádas élete is, nem is
gondolná az ember.

Hosszú évek teltek el azóta a szép Kará-
csony óta. Lassan mind elmentek a drága Szü-
leink, akik lehetõvé tették nekünk a boldog itte-
ni nyarakat, téli élményeket.
Férjemmel megõszültünk és várjuk a csodát,
hátha rendezhetünk az unokáinknak még egy
mesés, szép Szántódi Karácsonyt!

Sereg Istvánné
Adrienne

SZÁNTÓDI KARÁCSONY



2022. december 19. oldal Szántódi Hírlevél

Legyen vendégetek a szeretet, és jobb lesz
a világ, amelyben éltek!
Wass Albert Karácsony igaz története

Az emlékezéshez nem kell emlék,
Hanem szeretet kell,
S akit szeretünk, 
azt nem feledjük el.
Shakespeare

Csak attól tanulunk, akit szeretünk. 
Goethe

A legszebb emlék a szeretet, amit mások
szívében hagyunk magunk után. 
M.T.Ciceró

Mindig tud adni, akinek a szíve szeretettel
van tele.
A szeretethez nem kell teli erszény. 
Augistinus

Az a szeretet, ami véget ér, sosem volt
igazi. 
Szt. Ágoston

Bizony fiam, minden múlandó,
Mindörökké sír a harangszó.
Fiam, a föld mindent betemet,
Csak a dal él. meg a szeretet! 
Pósa Lajos

Akiket a legnehezebb szeretni, azoknak
van a legnagyobb szükségük a szeretetre. 
Dan Millam 

Az élet lényege: a szeretet az élet kenyere.
A virágot a napfény fejleszti ki,
az emberi lelket a szeretet. 
Gárdonyi Géza

A humor a szeretet kifejezése, mindannyi-
unkat közelebb hoz egymáshoz, mert meg-
akadályozza, hogy a kelleténél komolyab-
ban vegyük magunkat.
Jacques Dufilho  

Amikor a szeretet hatalma legyõzi a hata-
lom szeretetét, a világ meg fogja ismerni
a békét. 
Jimi Hendrix

GONDOLATOK A SZERETETRÕL

Varga Zoltán
KARÁCSONY

Új karácsony - elindulni újra járni, 
más tájakon elbóklászni, hazaérni 
megízlelni, újra karácsonyt megülni.
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Fekete István
RORÁTE  részlet

Olyanok ilyenkor a csillagok, mint az álmos gyerek szeme. Kicsit hunyorognak. És még nem tudják: sírásra vagy nevetésre nyíl-
janak-e, avagy aludjanak tovább. (…)
Néhol egy halk szó, néhol az se. Néhol csak árnyak járnak. Néhol kis lámpások imbolyognak és mutatják, hova kell lépni. Ámbár
hiszen sár van mindenütt. Az ég még sötét. A tegnap gondja, mintha még aludna, a mai még nem ébredt fel. S a falu csak tiszta
önmagát viszi a hajnali misére. Ajtó nem csattanik, kiáltás nincs.
A külsõ mozgás bekúszik a templomba s megnyugszik. Suttog egy kicsit, vár, s amikor már a gyertyák lángja is meggyúlik a
várakozástól, felkiált az idõtlen vágy: „Harmatozzatok égi Magasok!” (….)

(A rorate vagy hajnali mise vagy angyalmise vagy aranyos mise a római katolikus egyházban advent elsõ vasárnapjától karácsony elsõ napjáig minden nap hajnal-
ban tartott szentmise Szûz Mária tiszteletére és Jézus eljövetele utáni vágy kifejezésére, amelyet roraténak is neveznek, a mise bevezetõ szavai után: Rorate caeli de
super… (harmatozzatok egek onnan felülrõl). Angyali misének is nevezik, mert az angyali üdvözlet nyilvános elmondásával fejezõdik be, másrészt mert Mária
evangéliumát és Gábriel arkangyal köszöntését foglalja magába) 

forrás: Wikipédia

Karácsony a keresztények legfontosabb ünnepe,
Jézus születésének az ünnepe. A betlehemi történet a
Bibliában található, az Új Testamentum két
könyvében,a Máté és Lukács evangéliumaiban
Karácsony a keresztények legfontosabb ünnepe,
Jézus születésének az ünnepe. A betlehemi történet a
Bibliában található, az Új Testamentum két
könyvében, a Máté és Lukács evangéliumaiban
Majdnem kétezer évvel ezelõtt élt Izrael egyik kis
városában, a galileai Názáretben, egy leány, Mária.
Egy éjjel megjelent elõtte Gábor arkangyal és beje-
lentette neki, hogy tervei vannak Istennek a Mária
számára, õ lesz majd Isten Fiának az édesanyja.
Mária megijedt, de az angyal megnyugtatta, hogy
igaz, amit mond, és úgy helyes. 

Nemsokára férjhez ment Mária Józsefhez, és amikor
a király bejelentette, hogy vissza kell menni arra a
helyre ahol születtek, mert népszámlálás lesz, együtt
mentek a Jeruzsálemhez közeli Betlehembe. Amikor
megérkeztek késõ este Betlehembe, Mária érezte,
hogy eljött ideje, hogy megszülessen a bébi, de már
nem volt hely a számukra sehol. Végül is sikerült
behúzódniuk egy istállóba és ott született meg a kis
Jézus. Bölcsõ nem volt, helyette a jászolba fektették
az újszülöttet.

Egy közeli mezõn pásztorok legeltették a juhaikat és
egy angyal jelent meg elõttük mondván, hogy egy
közeli istállóban megszületett az Isten Fia. Amikor a
pásztorok ott találták a bébit a szüleivel, tudták, hogy
az angyal igazat mondott.

Három bölcs is tudta, hogy itt az ideje a Messiás
megszületésének, és, amikor látták a csillagot a betle-
hemi istálló fölött, tudták, hogy az a jele annak, hogy
ott is fogják megtalálni. Amint ott látták a kis Jézust
Máriával és Józseffel, térdre borultak elõttük és
ajándékokkal halmozták el õket.

Mikor ünnepli a karácsonyt?

Különféle keresztény egyházak különbözõ
dátumokon ünneplik: a katolikusok és a reformátu-
sok december 25-én, a görög keleti ortodox, a szíriai
és az etióp egyházak január 6-ikán, az örmények
pedig január 18-ikán. S ma már a volt kommunista
országokban is szabadon ünnepelhetõ, hivatalos
ünneppé vált.

Karácsonyi jelképek: Adventi koszorú

Angyal   Gyertya   Karácsonyfa. 

Az igazi ünnep. A téli ünnepi szokások a századok
során sokat változtak, de az ajándékozás szokása
megmaradt. Karácsonyi fények gyúlnak a fenyõfákon,
és az öröm az ajándékozásban is megnyilvánul.
Sohasem az ajándék értéke a fontos, hanem a
szándék, a figyelmesség, amellyel adják.

Az ajándékozás lényege, hogy gondolunk valakire,
örömet akarunk neki szerezni, készülünk rá.
Szentestén véget ér karácsony böjtje, és az ünnep
fénypontja a karácsonyi lakoma. Az ünnepi asztalnál
nem az a lényeg, milyen értékes étkészletet veszünk
elõ, hanem hogy a hétköznapoktól eltérõen az ünnep
jellegének megfelelõ ételekkel, virággal, gyertyával
vidámítsuk az asztalt és magunkat.

A szeretet ünnepén elfelejtjük mindazt a sok
fáradozást, amit az ünnepre való készülõdés okozott.
A fenyõillatú meleg szobában örülünk egymásnak, az
ünnepnek, az ajándékoknak. A nagy rohanásban
megállunk egy percre, és egymásra figyelünk. Jó
érzés, ha békében, szeretetben együtt a család.

Karácsonyi szokások.

A katolikusok számára a karácsonyi ünnep fénypon-
tja az éjféli mise melyet december 24-rõl 25-re virradó
éjszaka tartanak a templomokban, és amelyen

KARÁCSONYi ÜNNEPKÖR



2022. december 21. oldal Szántódi Hírlevél

rengeteg hívõ és nem hívõ ember vesz részt szerte a
világon. Rómában az 5. században vezették be, a pápa
azóta is minden alkalommal a római Santa Maria
Maggiore templomban celebrálja. Karácsony napján
a pápa kiáll a vatikáni palota erkélyére, és onnan adja
áldását az emberiségnek, melyet nem csupán a
rengeteg odagyûlt hívõ hallhat, hanem világszerte
valamennyien láthatjuk a médiák segítségével. 

A karácsony napi népszokások célja a gonosz ártó
szellemek elûzése, amit általában zajkeltéssel, állat-
bõrök, jelmezek, álarcok viselésével próbáltak meg
elérni. Vidékenként eltérõen a gyerekek, kolindolás-
sal, regöléssel, kántálással, betlehemezéssel. Ezt a
dramatikus játékot eredetileg templomokban, majd
késõbb különbözõ változatban házakhoz járva adták
elõ a gyerekek. Betlehemezés. A betlehemezés a
magyar paraszti hagyomány egyik legismertebb és leg-
népszerûbb népszokása a karácsonyi ünnepkörben.
Tulajdonképpen pásztorjáték, azt a történetet meséli
el, melyben Jézus születésekor a pásztorok vagy a
“három királyok” meglátogatják a jászolban, barmok
közt fekvõ kisdedet és Máriát. A betlehemezõk
általában férfiak, legények vagy gyerekek  betlehemet
visznek magukkal. Ez fából, papírból készült jászol,
amelyben a szent család figuráit és a jászolban fekvõ
állatokat ábrázolják.  Kelléke a kis templom, melynek
belsejében a királyokat Betlehembe vezetõ csillag és
bibliai figurák találhatók. A szereplõk: pásztorok,
angyalok, Mária, József, elõadják a Jézus születésérõl
szóló bibliai történetet.

Ezután a betlehemezõk átadják ajándékaikat,
jókívánságaikat, majd a háziak megvendégelik õket.
Fõként a Balaton felvidéken szokás a betlehemezés
másik fajtája, a bábtáncoltató betlehemes, itt szín-
padon, kis bábokkal játsszák el a történetet.
December 28-án, aprószentek napján tréfás
mondókákat  mondogatva,  vesszõbõl  font  kis  kor-
báccsal veregetik meg a gyerekeket vagy akár az egész
háznépet, hogy frissek és egészségesek legyenek.
Karácsony napjával egy újabb ünnepi szakasz veszi
kezdetét, a karácsonyi tizenketted, mely 12 napig,
január 6-ig, vízkereszt napjáig tart. Ez a nap egyben a
vizek megszentelésének és Jézus megkeresztelésének
ünnepe is. 
Magyar népi hagyomány. A magyar népi hagy-
ományban Szenteste napján csak a ház körül
szabadott dolgozni, a mezõn tilos volt tevékenykedni.
Szintén nem volt szabad kölcsönadni, mert ez elvitte a
szerencsét. Ezen az éjjelen merítették az ún. aranyos
vizet vagy életvizet, melynek egészségvarázsló
szerepet tulajdonítottak. Az éjféli mise alatt a pász-
torok egyes vidékeken körbejárták a templomot, és
zajkeltéssel (ostorcsattogtatás, kürtölés…) igyekeztek

a gonoszt távol tartani. A mise után a gazdák
megrázták a gyümölcsfákat, hogy bõ termés legyen,
illetve az állatoknak is különféle mágikus erõvel bíró
ételeket adtak (pl. szentelt ostyát, piros almát.), hogy
egészségesek maradjanak.  

Karácsonyi ünnepi vacsora A karácsonyi asztal a
néphagyományban fontos szerepet játszott az ünnep-
kor. Mind az asztal díszítésének, mind az étkezésnek
szigorú rendje volt. A feltálalt fogásoknak mágikus
erõt tulajdonítottak. A karácsonyi abroszt az év során
még általában vetõabrosznak használták (ebbõl vetet-
ték az elsõ gabona magvakat, hogy bõ termés legyen. 
almából az elsõ falatokat szétosztották egymás között,
hogy a család mindig összetartson. A karácsonyi
morzsát összeszedték, és az állatoknak adták, hogy
termékenyek legyenek, de jó volt betegek gyó-
gyítására, rontás elûzésére is. Sok helyen este az asz-
talt nem szedték le, hogy a betérõ kis Jézus ne marad-
jon éhes.
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Hétfõ: 17.30 - 19.00 Szántódi Magyar Nótakör  kéthetente
Kedd: 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

FONTOSABB TELEFON SZÁMOK

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

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

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

BAHART inform. Komp 310-050
Biztosítás Brunner Jánosné 06/30 553-5684
Fogászat Balatonföldvár 340-670
Földvár TV 340-319
Gyógyszertár Balatonföldvár 540-904
Gyógyszertár Köröshegy 540-020
Gyógyszertár Szántód 568-490
Kistérségi Iroda Balatonföldvár 540-269
Kórház-Rendelõintézet Siófok 501-700
KÖGÁZ  hibabejelentõ 06/80/301-301
Áramszolgáltató hibabejelentõ 06/80/205-02
Vízmû hibabejelentõ 06/80/240-240
MÁV infó 06/1 349 4949
VOLÁN infó                                       06/84 310-220
Orvosi rendelõ B.földvár 540-246
Orvosi ügyelet B.földvár 340-113
Orvosi rendelõ Kõröshegy 340-008
Postahivatal Szántód 310-781
Siókom Kft. (Hulladékszállítás) 84/503 - 200
VIDaNET  kábeltelevízió Zrt. 1203
Vízmû hibabejelentõ 06/80/240-240
Falugazdász Tálos Eszter                 06/70/489-3910
Falugazdász Ficze Éva 06/70/396-2704
Kéményseprõ 06/70/645-2927

Körzetszám    84                       Irányító szám  8622
Mentõk 104
Tûzoltóság 105
Rendõrség 107
Rendõrkapitányság Siófok               06 (84)519-150
Rendõrõrs B.földvár                        06 (84)340-004
Rendõrség körzeti megbízott 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
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