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Reviczky Gyula: Petõfi él

Petõfi él! De nem mint hiszitek,
Nem mint bágyadt tekintetû öreg.
A kor arczára nem vésett redõt,
Fehér hajjal ne képzeljétek õt.
Fejét fenhordja most is; szeme fényes;
Oly fiatal még: csak huszonhat éves!

Petõfi él! De nem volt soha rab.
Ne higyjétek, nem hord õ lánczokat!
Kard van kezében, ajkán harczi dal;
Elõre száguld mint a bõsz vihar,
És túlharsogja az ágyúk morajját
Szent himnusza, egy szó:
Világszabadság!

Petõfi él! Lánglelke fenviraszt.
Vénség, halál sohasem érik azt.
Lázas szivével, ifjan, szabadon
Él és fog élni, édes magyarom.
Lesz trónok és országok pusztulása
De az õ sírja még se lesz megásva!

Petõfi Sándor 2023. március 15.
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Tisztelt Szántódi Hírlevél Olvasók!

Tájékoztatnám Önöket az elmúlt év önkormányzati munkájáról.

A képviselõ-testület az elmúlt évben 17 alkalommal ülésezett. A testületi ülések anyaga folyamatosan
mindenki számára elérhetõ a Szántódi Hírlevélben, a könyvtárban, valamint a honlapunkon. 

Az elmúlt esztendõ zárszámadásának elkészítése folyamatban van, de a megfontolt gazdálkodá-
sunknak köszönhetõen a tervezettnek megfelelõ pénzmaradvánnyal zártuk a 2022-es esztendõt. 

Bizonyára Önök is tapasztalhatták, hogy a tavalyi évben több beruházás és felújítás elmaradt. 

Az oka sajnos sokak számára nem ismert, de megdöbbentõ. A szomszéd országban kialakult
háborús helyzet és az azzal kapcsolatosan hozott európai szintû intézkedések miatt az önkor-
mányzatunk pénzét kezelõ Sberbank mûködését egyik napról a másikra felfüggesztették, késõbb
megszüntették. Önkormányzatunk pénzkészlete sajnos zárolva lett a környezõ négy település
pénzével együtt. 

Átmeneti segélyként a MÁK-tól 30.4 millió forint támogatást kaptunk, melybõl a kiadásainkat
fedezni tudtuk. Sokan kérdezték, miért a Sberbank kezelte pénzünket?  Korábban a balatonföldvári
Volksbank ügyfelei voltunk, melyet megvásárolt a Sberbank, amely eddig korrekt szolgáltatónk volt. 

Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a 2022. elsõ félévi adók az Önkormányzat felé akkor  még
nem lettek befizetve a késõbbi átutalások  már az OTP-nél nyitott új számlánkra történtek.

A 2022-es évi lesújtó esemény szerencsére a múlté, hiszen a tavalyi év végén, szinte karácsonyi
ajándékként a zárolt összeget teljes egészében visszakaptuk.

Most pedig a tavalyi évben kivitelezett a mûködési bevételbõl finanszírozott beruházásokról,
felújításokról és eszközbeszerzésekrõl szeretném tájékoztatni Önöket!

- Rigó utcában kandeláberek és elektromos elosztószekrény áthelyezése.

- Szigony utca végén a sólya felújítása, 

- A telephely központi épületére új tetõ építése 10 M ft pályázati forrásból

- Használtcikk piac áramellátásának kiépítése,

- Az Erdészet téren megvalósult a kerékpáros szervizpont,

- 15 db. hulladékgyûjtõ cseréje,

- Hinta cseréje a Rigó u. strandon,

- Mászófal cseréje a Kossuth parkban,

- Kisgépek beszerzése,

- 1 db. új tehergépkocsi vásárlása,

- 30 db. szék és 5 db. asztal vásárlása a nagyterembe, Grill Büfé melletti önkormányza-
ti terület bõvítése, elõvételi jog gyakorlásával,

- Ady Endre u. végén ingatlan vásárlása új csomópont kiépítésének biztosítására,

- Az ALDI melletti piacterület rendezése befejezõdött, jól mûködik a használtcikk és -
termelõi piac, melyek új színfoltjai lettek Szántódnak. A piac bevétele a tavalyi évben
6,1 millió forint volt.

- Pályázati forrásnak köszönhetõen 45 m3 tûzifát és a NÉBIH által elkobzott és az
önkormányzatnak térítésmentesen átadott 14 m3 tûzifát oszthattunk ki a rászorulók-
nak,

- a kivágott fák pótlása új facsemetékkel
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Tisztelt Olvasóink!

Az idei évre tervezett beruházásokról, felújításokról és eszközbeszerzésekrõl szeretném tájékoztatni
Önöket! 

- A közvilágítási oszlopok áthelyezése az Ady Endre utcában ami már megtörtént

- A Hermann Ottó utcai partmenti sétány felújítása, ami  szintén elkészült.

- Hajnal utcai pihenõpark felújítása,

- Járdaépítés a Rigó utcában, 

- Ady Endre utcai csomópont felújítása,

- A Rege és Márton Ferenc utcák északi végének összekötése.

- A Május 1. utcai árok burkolása,

- Iskola utca felújítása (aminek kivitelezése a DRV Zrt. ivóvíznyomóvezeték cseréje után
kezdõdhet)

- Kisfaludy utca végének parkosítása,

- Közösségi ház udvarán 2 db asztal és 4 db pad elhelyezése

- 3 db. buszmegálló öböl felújítása és buszváró elhelyezése

- Közösségi ház energetikai felújítása 56 M forint pályázati forrásból

- Ingatlanok vásárlása

- Megvásároltuk az ALDI melletti kávézót, a korábbi bérlõjével szerzõdést kötöttünk.

- A közvilágítási rendszer cseréjét sürgõsen megterveztetjük és kiépíttetjük ledes fényforrá-
sokkal, a jelenlegi közvilágítási számlánk évente 10-11 millió forint.

A jövõbeni árakon számolva ez évi több mint 30 millió forintot jelentene. A korszerûsítéssel
ez a költség jelentõsen csökkenthetõ.

- Fûnyíró traktor beszerzése

- Veszélyes fák kivágása, újak telepítése

- Utcanévtáblák cseréje,

- Fekvõrendõrök telepítése

Tisztelt Olvasóink!

Áttérnék általános dolgaink ismertetésére.

- Tavaly egy fõ munkavállalónk felmondott, egy fõ nyugdíjba vonult. Pótlásukra pályázatot
írtunk ki. Egy jelentkezõt sikerült felvenni, sajnos a próbaidõ letelte után felmondott. Újabb
pályázat kiírása után sikerült felvenni egy nagyon ügyes munkavállalót. Bízunk benne, hogy
tartósan számíthatunk a munkájára.

- A létszámhiány ellenére dolgozóink, és a GAMESZ vezetõ becsületes helytállásának köszön-
hetõen felkészültünk az idegenforgalmi szezonra, vendégeinket egy gondozott és élhetõ
település fogadta.

- A Rigó utcai és a Juhász Gyula utcai strandok felügyeletét 2 nõi dolgozónk látta el.

- A márciusban nyugdíjba vonuló Gamesz dolgozónk pótlására pályázatot írtunk ki, sikerült egy
jól képzett dolgozót felvennünk.
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- A nyári fõszezonban korábban tapasztalt kaotikus közlekedési helyzet miatt a Rigó utca és a
Parti villasor egy részén bevezettük az egyirányú közlekedést.

- A korábbi években tapasztalt éjszakai csendháborítások és sajnos többször elõfordult vandaliz-
mus megelõzése érdekében az idén is a Rigó utcai strand 21 órától 09 óráig zárva tart.

- A lomtalanítás megtörtént.

- Az elõre bejelentetett tetemes elektromos áram és gázáremelkedések miatt átgondoltuk a
közösségi házunk nyitva tartását. 

- A régóta várt Szántódpusztai felújítás elsõ üteme lassan befejezõdik.

- A BALALAND projekt elkészült, és tavasszal megnyílik.

- Szántód területén az esetlegesen elkóborolt, gazdátlan kutyák befogására és elszállítására
szerzõdést kötöttünk a siófoki állat menhellyel. 

- Nem tapasztalható javulás a hulladék közterületre történõ kihelyezésével kapcsolatban. Sajnos
még mindig vannak olyanok, akik ötletszerûen nem a tájékoztatásnak megfelelõen kezelik a
hulladékot. Kérem Önöket figyelmeztessék a renitenseket. Az ingatlanok elõtti közterület
karbantartása az ingatlantulajdonosok kötelessége, sajnos ezt nagyon sokan nem teszik meg.
Helyettük az önkormányzati dolgozókkal kell rendet tenni annak érdekében, hogy rendezett
legyen településünk.  Ezt a gyakorlatot sokáig a munkaerõ hiánya miatt nem tudjuk folytatni.
Kénytelenek leszünk szankcionálni felszólítások és birságok formájában. Figyeljünk együtt
Szántód tisztaságára!

- A tavalyi évtõl megemeltük a tanévkezdési támogatást. Óvodások esetében 17.000 Ft,
általános iskolai tanulók esetében 25.000 Ft, középiskolások és felsõfokú tanulmányokat foly-
tatók 30.000 Ft támogatást kapnak.

- Dolgozóink fizetését január 1-tõl 25%-al emeltük, a képviselõ-testület tagjainak tiszteletdíja,
valamint az én illetményem nem került megemelésre.

- Nem tervezzük a strandok, és a parkolók fizetõssé tételét.

- Viszont az idei évtõl az idegenforgalmi adó 500 Ft/nap lesz egész évben.

A kulturális rendezvényeink megrendezésre kerülnek. 

A tavalyi évben nagy, pótolhatatlan veszteség ért valamennyiünket. Könyvtárosunk Maurer Teodóra
egy súlyos betegség után elhunyt. Emlékének tisztelegve az idei évben is megrendezzük a Szántódi
Kötõdésû Írók Találkozóját. A könyvtár más idõpontokban, mint korábban, de nyitva tart. A
Forraltbor-fõzõ versenyünket februárban megtartottuk, amirõl a Kistérségi Televízió egy hangulatos
mûsor keretében beszámolt. A Húsvétváró délelõttünket, a Majálist, a Gyermeknapot, a tavaszi
kirándulásunkat, a Szezonnyitónkat a szokás szerint megrendezzük. Az idei évben a Kristóf napi
ünnepség részeként rendezünk egy Veterán autós találkozót és felvonulást is. A tavalyi évi várakozá-
son felüli érdeklõdés miatt az idén kibõvített mûsorral készülünk. Megtartjuk a Kossuth téri zenés
estéket, augusztus 26-án a Falunapot, októberben a Szépkorúak délutánját és decemberben a Mikulás
ünnepséget.

Önkormányzatunk a hozzánk eljuttatott e-mail címeken az állandó lakosokat, valamint az üdülõtulaj-
donosokat folyamatosan tájékoztatja az aktuális rendezvényeinkrõl, valamint a közérdekû informáci-
ókról. Aki igényli ezt a szolgáltatást, kérem adja meg e-mail elérhetõségét. 

Röviden ezekrõl szerettem volna tájékoztatni a Tisztelt Olvasókat!

Tisztelettel, jó egészséget kívánva!

Vizvári Attila

polgármester 
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Szántód Község Önkormányzatának 
tájékoztatása

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének  2022. november 23.-i ülésén hozott dönté-
sei:

1. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta a 2022-2023. évi téli idõ-
szakban hatályba lépõ 2022. december 27-tõl 2023. január 6.-ig terjedõ igazgatási szünetet.

2. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a szántódi 44, 45, 46, 47, 48, 49 és
77/2 helyrajzi számú földrészletek telekalakításában döntött.

3. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Balatonföldvári Többcélú Kistérsé-
gi Társulás által nem kötelezõ önkormányzati feladatként ellátott jelzõrendszeres házi segít-
ségnyújtás szolgáltatás megszüntetését elfogadta.

4. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Szántód, Hermann Ottó utca végén
levõ sétány felújítására érkezett ajánlatok közül a legkedvezõbb ajánlatot adó Térkõ és Kert
Kft. (8623 Balatonföldvár, Hegyalja u. 13., adószáma: 14625132-2-14) 2.570.850 Ft + 694.130
Ft ÁFA, bruttó 3.264.980 Ft értékû ajánlatát fogadta el.

5. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete Szántód Község Önkormányzata
2023. évi belsõ ellenõrzési tervét elfogadja.

6. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete zárt ülésen döntött a Bursa Hungar-
ica ösztöndíjkérelmekben és szociális települési  támogatás iránti kérelmekben.

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 2022. december 19.-i ülésén hozott döntése

1. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a   szántódi  885/2 hrsz-ú  kivett üz-
let megnevezésû  összesen 209 m2 alapterületû ingatlan 73.500.000 Ft vételárért történõ meg-
vásárlásáról döntött.  

2. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az önkormányzat likvid pénzeszköze-
inek elhelyezésére szóló banki ajánlatokat megismerte, azt tovább tárgyalásra alkalmasnak
tartotta.  

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 2023. január 25.-i ülésén hozott döntései:

1. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az önkormányzat 2023. évi költségve-
tésének tervezetét elsõ körben megtárgyalta, további tárgyalásra elfogadta.

2. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az évre szóló ingatlanbérleti szerzõdések
15 %-os bérleti díj emelésérõl döntött.

3. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az alapellátáshoz kapcsolódó fogor-
vosi ügyeleti ellátás biztosítása tárgyában a Somogy Vármegyei Kormányhivatal ismételt fel-
hívását megismerte, a benne foglaltakat tudomásul veszi. Felhatalmazta a polgármestert, hogy
folytasson tárgyalásokat Siófok Város és Kaposvár Vármegyei Jogú Város Önkormányzatával
a kötelezõ önkormányzati feladat ellátásának, önkormányzati társulás vagy más megállapodás
keretében történõ megszervezése érdekében.

4. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõt-estülete, a nevelési-oktatási intézmények mû-
ködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI ren-
delet 24. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy Szántód Község Önkormányzata, a
2023/2024-es tanévre vonatkozóan, a köznevelési intézmények tervezett felvételi körzetével,
az „Iskolai felvételi körzethatárok tervezete a 2023/2024-es tanévre a Siófoki Tankerületi Köz-
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pont feladatellátási területén” dokumentumban foglaltak szerint egyetértett.

5. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete támogatta Somogybabod Község Ön-
kormányzatának a Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társuláshoz 2023. március 1.  napjával
való csatlakozását. A képviselõ-testület a társulási megállapodás ennek megfelelõ módosítását
elfogadja. 

6. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete Vizvári Attila polgármester 2023. évi
cafeteria keretét évi bruttó 240.000 Ft-ban állapítja meg. Vizvári Attila polgármester 2022. évi
szabadságának igénybevételérõl szóló tájékoztatót elfogadta, 2023. évi szabadságának üteme-
zését jóváhagyta. 

7. Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testülete elviekben támogatja  a Szántód, 887.
hrsz.-ú ingatlan esetleges megvásárlását. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan tu-
lajdonosával folytasson tárgyalásokat a telek megvásárlása tárgyában.

8. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta a Siófoki Állatvédõ Alapít-
vány kóbor ebek befogására adott árajánlatát, felhatalmazta a polgármestert az ebrendészeti
tevékenység ellátásra vonatkozó megállapodás megkötésére.

9. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot írt ki egy fõ
közeterületkarbantartói álláshely betöltésére.

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 2023. február 27.-i ülésén hozott döntései: 

1. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésé-
rõl szóló rendeletét elfogadta.

2. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a szociális étkeztetést biztosító Levandbok Ke-
reskedelmi és Szolgáltató kft. (8660 Tab, Munkás u. 18. képviseli: Puruczky András) valamint Hor-
váth Zsolt (8622 Szántód, Szántódi u. 22.) egyéni vállalkozó által bejelentett szociális étkeztetés
önköltségi árának bruttó 1.297 Ft-ra történõ emelését elfogadta.

3. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Balatonföldvári Közös Önkormányzati
Hivatal 2022. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

4. Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a 2022. évi lejárt határidejû határozatokról
szóló beszámolót elfogadta.

5. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete Balatonföldvár Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 10/2021. (XII.25.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetét megismerte, a rendelet módosításá-
hoz az elõterjesztés szerinti tartalommal hozzájárul.

6. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2023. évi Közmûvelõdési Szolgáltatási
tervet elfogadta.

7. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Ügyrendi Bizottság elnökének tájékoz-
tatását a Vagyonnyilatkozatok megtételérõl elfogadta.

8. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Szántód, Hajnal utca (307.hrsz.) pihenõ  
park felújítására érkezett ajánlatok közül a legkedvezõbb ajánlatot adó Térkõ és Kert Kft. (székhe-
lye: 8623 Balatonföldvár, Hegyalja u. 13., adószáma: 14625132-2-14) bruttó 1.428.242 Ft értékû
ajánlatát fogadta el és hatalmazta fel a polgármestert a vállalkozási szerzõdés megkötésére.

9. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Szántód, Május 1. utcai árok
burkolására beérkezett ajánlatok közül a legkedvezõbb ajánlatot adó, Térkõ és Kert Kft.
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8623 Balatonföldvár, Hegyalja u. 13. szám, adószáma: 14625132-2-14) bruttó 5.348.288 Ft értékû
árajánlatát fogadta el és hatalmazta fel a polgármestert a vállalkozási szerzõdés megkötésére.

10.Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Szántód, Ady E. utca és a 6505 számú
út csatlakozásának átépítésére érkezett ajánlatok közül a legkedvezõbb ajánlatot adó, Boglári Épí-
tõ Kft. (székhelye: 8630 Balatonboglár, Klapka u. 33., adószáma: 14930601-2-14) bruttó 6.453.494
Ft értékû ajánlatát fogadta el és hatalmazta fel a polgármestert a vállalkozási szerzõdés megköté-
sére. 

11.Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Szántód közterületeken levõ, veszélyek
fák kivágására érkezett ajánlatok közül a  legkedvezõbb ajánlatot adó, Nagyné Császár Tünde e.v.
(székhelye: 8624 Balatonszárszó, Ifjúság u. 9., adószáma: 51014111-1-34)  bruttó 1.180.000 Ft ér-
tékû ajánlatát fogadja el. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a fakivágási engedély megérkezését
követõen a nyertes ajánlattevõvel a szerzõdést megkösse. 

12.Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete  az „Önkormányzati épület energetikai
korszerûsítése Szántódon” címû, TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00029 azonosítószámú projekt
megvalósítására a  Szántód Közösségi Ház  generál építési tevékenység elvégzésére kiírt ajánlatté-
teli felhívásra érkezett ajánlatok közül a legkedvezõbb ajánlatot adó RAMIÉP-INVEST KFT.
(székhelye 8624 Balatonszárszó, Ady E. u. 5., adószáma: 23411968-2-14, cgj: 14-09-311608, képvi-
seli: Ratku Mihály ügyvezetõ) bruttó 56.183.300 Ft értékû ajánlatát fogadta el és hatalmazta fel a
polgármestert a vállalkozási szerzõdés megkötésére. 

13.Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az „Önkormányzati épület energetikai
korszerûsítése Szántódon” címû, TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00029 azonosítószámú projekt
megvalósítására a Szántód Közösségi Ház generál építésének mûszaki ellenõri tevékenység ellátá-
sára INCZE MÉRNÖK Kft. (székhelye: 8621 Zamárdi, Endrédi u. 25. FA ép, cg.: 14-09-319562,
adószáma: 32076558-1-14, képviseli: Incze Domokos István) bruttó 610.000 Ft értékû ajánlatát fo-
gadta el. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a mûszaki ellenõri tevékenységre a megbízási szer-
zõdést megkösse.

14.Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a karbantartói állásra beérkezett egy fõ
pályázó ajánlatát elfogadta, a pályázó 2023. március 16.napjával történõ felvételérõl döntött.  

Önkormányzati rendeletek:

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
13/2022.(XI.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 11/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
14/2022.(XI.30.) önkormányzati rendelete a 2023. évi illetményalapról.

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 1/2023.(II.28.)
önkormányzati rendelte Szántód Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésérõl.

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 2/2023. (II.28.) 
önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról szóló 7/2021.(VI.11.)

önkormányzati rendelet módosításáról.

Magyar Szilvia
fõtanácsos

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

Tel: 84-540-330/51

Az újságban megjelent fotók készítõi:
Balogh Józsefné Zsuzsa, Bor Ferenc, Kalocsa György, Morvay Zsolt, Németh Zoltán
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Hálózati és tartóoszlopok cseréje és áthe-
lyezése az Ady Endre utcában. A
közeljövõben sor kerül az útburkolat
szélesítésére és átépítésére

Fejlesztés a Hajnal utca végén. Új térburkolat, asztal, padok, hul-

ladékgyûjõ került elhelyezésre. Hamarosan parkosítás és évelõ

ültetése következik.

Elkezdõdött a Herman Ottó utca végén a parti sáv felújítása új asz-
talok, padok, hulladéktárolók kerültek kihelyezésre. Hamarosan
fûvesítés és évelõ növények beültetése.

KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓK

Szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasókat!

Ránk köszöntött a 2023-as esztendõ! Új év, új kihívá-
sokkal mindenki számára. 

Községi könyvtárunk életében a legfontosabb válto-
zás, hogy tavaly augusztusban - 24 év példamutató
munkája után - elhunyt kedves kolléganõm, Maurer
Teodóra után én látom el a könyvtárosi feladatokat.
Dóra munkája pótolhatatlan. Nehéz lesz nélküle foly-
tatni, de az együtt töltött évek alatt sokat tanulhattam
tõle! Igyekszem kiszolgálni az olvasó közönséget. 

Decemberi hírlevelünkbõl értesülhettek róla, hogy
novembertõl a boglári kistérségi központból voltak
nálunk leltározni és selejtezni. Március elejére végez-
tek a kollégák a rendszerezéssel, így a KSZR-ben
(Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer) is látható a
könyvtár állománya. 

A link: http://opac3.kaposvar-ella-
to.monguz.hu/results/-/results/747e74ca-75a6-4a31-
8cb3-4286f48c4b44/solr#/displayResult

Egyenlõre azt még nem tudják biztosítani, hogy lát-
szódjon, hogy melyik könyv van éppen kikölcsönözve,
de a meglévõ példányok megjeleníthetõk.

A selejtezett példányok kikerültek a nyilvántartásból,
és meghirdettük, hogy bárki szabadon elviheti a köte-
teket. Igen szép számmal gazdára is találtak a köny-
vek, de még mindig lehet jönni, mert maradt jó né-
hány példány.

Páratlanul gazdag irodalmi emlékév az idei. Kétszáz
évvel ezelõtt, január 1-én született egyik legnagyobb
költõnk Petõfi Sándor. Az egyik tárlót egész évben az
Õ tiszteletére rendezzük be. Ebben az évben született
Madách Imre, mégpedig január 21-én, pont 200 éve,
mint Petõfi. Ebbõl is látszik, hogy 1823. év a magyar
irodalomnak jeles éve volt. A Himnusz keletkezése is
pont 200. évébe lépett! A magyar kultúra napját 1989

A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI
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óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le
Szatmárcsekén a Himnusz kéziratát. Az ünnep tiszte-
letére ugyancsak egy kis képes összeállítás volt látha-
tó a könyvtár elõterében. 

Még mindig 1989. január 22, mert ezen a napon aludt
el örökre Weöres Sándor.
Vannak szavak, melyeket Weöres Sándor lefoglalt ma-
gának; a galagonyát, a bóbitát és a zabszalmát.
Cseh Tamás, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas ma-
gyar zeneszerzõ, énekes, színész, elõadómûvész, rajz-
tanár, szintén január 22-én lett volna nyolcvan éves.
Már életében legenda volt, hangját bárhol felismer-
jük.

És hogy ne menjünk messzire, Pálóczi Horváth
Ádámnak 1813-ban jelent meg az Ötödfélszáz énekek
daloskönyve, éppen 210 éve. Szeretnénk ezt is az év
folyamán méltóképpen megünnepelni.

Áprilisban, 13-án könyvtári nyitvatartási idõben meg-
emlékezünk a Költészet napjáról, illetve 22-én a XII.
SZKÍT kerül megrendezésre, ahogy az a program-
ajánlónkban is szerepel. Maurer Teodóra születésnap-
ja április 25-e, ezért az ehhez közelesõ szombatra hív-
juk össze az ez évi Szántódi Kötõdésû Írók Találkozó-
ját. Ide is szeretettel várjuk az olvasókat!

KÖZÖSSÉGI HÁZ AKTUALITÁSAI

Véradás

Megváltozott a tavaszi véradás idõpontja. Április he-
lyett, február 8-án volt az idei elsõ alkalom, ahol az
önkéntes véradóinkat vártuk. Mint, ahogy sok min-
dent, ezt is átszervezték, és már nem a siófoki vérellá-
tóból jönnek a munkatársak, hanem vagy Kaposvár-
ról, vagy Szekszárdról. Tizenhét megszólított jelentke-
zett, akik közül három is elsõ véradó volt. 

Hálás köszönet minden csepp vérért!

Forraltbor-fõzõ verseny

Kilencedik Forraltbor-fõzõ versenyünket február 18-
án tartottuk. Megint kegyeibe fogadott az idõjárás, és
szép napos délutánt tölthettünk együtt.
14 órától gyülekeztek a résztvevõ csapatok. Minden
csapat egyféle forralt borral, egyféle sós illetve édes
süteménnyel nevezhetett.
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A versenybe nevezõ csapatok: 
Kõröshegy Község Önkormányzata, Zamárdi Borisz-
szák, Táncos Cipellõk, Nótás Nyugdíjasok, Kovács
család, Kurdi család, Mucza család, Somosi
Kutyaütõk,  Tasi Julika és Barátné Szendrei Eszter.

A zsûri tagjai; Incze Domokos, aki fõleg a borokat ér-
tékelte, és két nagyon kedves hölgy; Nagyné Orbán
Kati, Szárnyasi Alajosné Emike, akik viszont a süte-
ményeket rangsorolták.
Három órától a Szántódi Magyarnóta-kör jókedvû
elõadását hallgattuk. Az idén ünneplik fennállásuk-
nak 15. évfordulóját. 

Ezt követõen a Borkút Néptánc Egyesület kapuvári
táncokat adott elõ, majd közös táncolásra hívták a
jelenlévõket. Szatmári néptánclépéseket tanulhattak
azok, akik beálltak közéjük. 

Következõ vendégeink is Kõröshegyrõl érkeztek, a
helyi nyugdíjas klub képviseletében, Bartos Lászlóné
Erzsike és Kocsonya Imréné Panni néni. Fiatalokat

megszégyenítõ magabiztossággal adták elõ mûsoruk-
at, ami nagy sikert aratott a jelenlévõk körében.

Egy meglepetésvendégünk is volt, R-Zsó, Hatvaniné
Erzsó, aki Dobos Attila mellett volt utolsó éveiben.
Az õ elõadásában hallhatunk régi slágereket, mint a
Se veled, se nélküled, vagy a Mindenkinek van egy ál-
ma dalokat.

Mivel ekkor zajlott az országos Házasság Hete ren-
dezvénysorozat, egy kicsit mi is ünnepeltük a házaspá-
rokat. Meghirdettük azt a lehetõséget, hogy akinek
kedve támad, hozzon esküvõi képet, amit egy ideigle-
nes tablón elhelyezünk. Köszönjük, hogy ilyen sokan
csatlakoztatok! Nagy sikere volt a tablónak, igazi ba-
ráti, családi beszélgetések alakultak ki elõtte.

Mint, ahogy tökéletes ember sincs, tökéletes házasság
sem igazán!

Mai modern világunkban sok fiatal pár megkérdõjele-
zi a házasság létjogosultságát, de hiszem, hogy sokan
gondolkodnak még úgy, hogy a házasság érték, hisz-
nek abban, hogy egy életen át szeretik, becsülik, tisz-
telik és kölcsönösen segítik egymást. Hiszen ez a csa-
lád alapja. És ha a családok többsége rendben van,
akkor a társadalom is egészségesebb!

A házasság, mint hagyomány is része az életünknek.

Ahogy nem mindegy, hogy kivel kötünk házasságot,
úgy az sem mindegy, hogy miben és hol. Anyáink,
nagyanyáink házasságairól többé-kevésbé tudunk, de
hogy száz évvel ezelõtt mik voltak a szokások viselet-
ben arról már kevesebben. Ezért kértem meg Vári
Katalint a kõröshegyi Babárium tulajdonosát, aki két
palóc menyasszonyi viseletben öltöztetett babáját is
elhozta nekünk. Mesélt a régi szokásokról, viseletrõl. 
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Ezután a férjek köszöntötték feleségeiket egy szál ró-
zsával. 

Közben a kemence környékén, aki még esetleg meg-
éhezett volna hurkát-kolbászt lehetet falatozni, ame-
lyet most is az önkormányzatunk biztosított.

A Somosi konyha dolgozói pedig voltak olyan kedve-
sek, hogy elõsütötték nekünk, hogy a kemencénkben
csak melegíteni kellett a kollégáknak.

Majdnem beesteledett, mire az eredményhirdetéshez
érkeztünk. 

A verseny kialakult sorrendje;

Forraltbor kategóriában:
I.hely: Mucza család
II.hely: Somosi Kuytaütõk
III.hely: Táncos Cipellõk
Különdíj: Kurdi család

Sós sütemény kategóriában
I.hely: Táncos Cipellõk
II.hely: Kurdi család
III.hely: Somosi Kutyaütõk
Különdíj: Bartáné Szendrei Eszter

Édes sütemény kategóriában
I.hely: Mucza család
II.hely: Somosi Kutyaütõk

III.hely: Táncos Cipellõk
Különdíj: Bartáné Szendrei Eszter
Mivel pár nap múlva véget ért a Farsang idõszaka, így
egy Kisze babát is feláldoztunk, hogy elbúcsúztassuk a
telet és vidáman várjuk a tavaszt. 
A következõ kis versikét ráolvasva égettük el a bábut.

Kice-vice villõ, gyüjjön rád a himlõ
Behoztuk a zöld ágat, kivisszük a kice-vicét.
Kice-vice villõ, gyüjjön rád a himlõ
Határunkat a jégesõ el ne verje
Ég a kisze, lánggal ég, bodor füstje felszáll,
Tavaszodik, kék az ég, meleg a napsugár.
Mire füstje eloszlik, a hideg köd szétfoszlik.
Egész kitavaszodik.
Még eszegettünk, iszogattunk, beszélgettünk volna,
de egy hirtelen jött áramszünet véget vetett a sötét-
ségbe nyúló estünknek.
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Nagy ajándék, hogy ebben a szép idõben ilyen sokan
együtt lehettünk!
Hatalmas köszönet az összes induló csapatnak, hogy
ennyi finomsággal készültek!
Köszönet a fellépõknek, hogy szórakoztatták a vendé-
geinket!
Köszönet Horváth Zsoltnak a Somosi konyha tulajdo-
nosának, hogy a hurkát-kolbászt elõre megsütötte, ne-
künk csak melegíteni kellett a kemencében!

Hálás köszönet a Gamesz dolgozóinak, élükön Né-
meth Zoltán vezetõnek, akik a szép, tiszta környeze-
tet biztosították rendezvényünkhöz!
Mindenkori köszönet Németh Henrietta kollé-
ganõnknek, aki a konyhán belül és kívül is szorgosko-
dott!
Végül köszönet a szántódi képviselõ-testületnek, hogy
biztosították a lehetõséget a rendezvényünkhöz!

Március 15. ünnepi megemlékezés

Március 14-én délután 13.00 órakor tartottuk megemlékezésün-
ket az 1848-49-es szabadságharc 175. évfordulóján.
Vizvári Attila polgármester úr ünnepi beszéde után, a balaton-
földvári általános iskola 7. osztályos tanulói idézték meg március
15-e eseményeit. Felkészítõ tanáraik; Borbás Péter, Fehér László
és Várszegi Balázs.
Majd a Szántódi Magyarnóta-kör Kossuth nótákat adott elõ.
Az ünnepségünk végén közösen kisétáltunk a Kossuth parkba és
a képviselõ-testületünk, valamint a Nyugdíjas klub tagjai elhelyez-
ték a megemlékezés koszorúját Kossuth Lajos mellszobrán.
Köszönjük minden kedves résztvevõnek, hogy velünk tartott a
megemlékezésen.

Balogh Józsefné Zsuzsa
mûvelõdésszervezõ

Március 15.
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Programelõzetes 2023.

Április 7. 10.00 óra Húsvéti készülõdés és játszóház - Közösségi Ház

Április 13. 16.00 óra Magyar Költészet Napja – Tüskés Tibor Könyvtár

Április 22. 10.00 óra XII.SZKÍT – Közösségi Ház

Április 30. 14.00 óra Majális - Csemetekert utcai szabadidõpark

Május 27. 14.30 óra Gyereknap – Csemetekert utcai szabadidõpark

Június 24. 16.00 óra Szezonnyitó – Rigó utcai strand

Július 29. 15.00 óra Szent Kristóf nap és II. Szántódi Veterán Autós
Találkozó – Használtcikk piac 

Augusztus 5. 21.00 óra Zenés est - Kossuth tér

Augusztus 12. 21.00 óra Zenés est - Kossuth tér

Augusztus 26. 08.00 óra Falunap –Közösségi Ház

Keressék és figyeljék szórólapjainkat, hirdetõtáblá-
inkat, weboldalunkat , facebook oldalunkat, vala-
mint a képújságot!

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!
Információ: Pálóczi Horváth Ádám Közösségi Ház
Tel.: 84/345-384, 30/265-4981
E-mail: info@szantod.hu www.szantod.hu.

Március 15.



Ki volt Pálóczi Horváth Ádám?

A hazai felvilágosodás korának közismert, kedvelt alakja,
polihisztora. Végzettségét tekintve földmérõ és jogász, de
a matematika, a csillagászat, fizika rejtelmeiben is otthon
érezte magát.
A közéletben, a társaság központja volt, verseivel, dalaival,
kiváló énekhangjával, táncos lábával nyûgözte le fõleg a
szépasszonyokat, és kortársait. Csimbókos poétának is
nevezték, különc hajviselete miatt.

Horváth Ádám 1760. 05. 11. –én született a Komárom
megyei Kömlõdön. Õ maga nem használta régi veretû
nemesi elõnevét. 1820. 01. 28.-án Nagybajomban hunyt el.
A halálhírét közlõ újságcikkben jelent meg elõször a
Pálóczi elõnév.

A család eredetérõl így írt Horváth Ádám Kazinczynak
1814-ben: „az Atyám Szathmár sõt régebbrûl Zemplén
Vármegyei származás, a Palócziak közül, de még az Öreg
Atyja Ki költözött onnan a vallásos háborgatás miatt, õ
lévén egyike a halálra jeleltt 70 közül: elment hát Erdélybe,

ott hagyván minden örökösét; onnan a Nagy Atyám ki jött Szathmár az Atyám pedig Komárom
Vármegyébe.” 
Valószínû, hogy dédapja is a protestánsüldözés ellen menekült, mert az elõdök rektorok-prédiká-
torok voltak. Mai meghatározás szerint, Horváth Ádám értelmiségi származású volt.
Horváth Ádám a debreceni református kollégiumban, 1780-ban ügyvédi és földmérõi diplomát
szerzett. Mint földmérõ dolgozott sok nagymûveltségû emberrel találkozott, pártfogókat bará-
tokat szerzett.

Korán nõsült, 1782-ben feleségül vette a nemesi házból való Oroszi Juliannát, akinek birtokain
gazdálkodni kezdett. Julianna nagyon mûvelt nõ volt, de kapcsolatuk megromlott, Kazinczyhoz
intézett levelében, „tudós nõt” nem ajánlotta feleségnek, az akkor még nõtlen barátjának.
Névleges házasságban éltek, Füreden laktak, majd 1793-ban közös megegyezéssel elváltak.  

Horváth Ádám 1787-ben lakást bérelt Szántódon, hogy könnyebben tudja a gazdaságot
irányítani. A birtok hasznát a jó rétek, legelõk adták, jövedelme az állattenyésztésbõl szár-
mazhatott. Jobbágyaival emberségesen bánt. A pöffeszkedõ, rátarti, de mûveletlen uraságokat
gyûlölte. Ezekrõl írja:

,,Lehetetlen elhinnem, hogy emberi szívhez méltó legyen, magát egy Földes Urnak a jobbágy
felett mintegy Istenné tenni.“ 

Még ebben az évben írt költõi munkájában így ír a viharos Balatonról:

Kisded tenger
Habjai országunk kisded tengerének
A partokon olyan rémülést szerzének:

Hogy csupa érc legyen közepén szívének,
Aki neki merne indulni vízének.

Szántódi Hírlevél 14. oldal 2023. március

263 éve született
Közösségi házunk névadója Pálóczi Horváth Ádám
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Horváth Ádám író, költõ, nyelvész is volt, a Balaton poétájaként is emlegetik. Füred elsõ
térképének elkészítõje volt. Jóllehet Kazinczy Ferenc földrajzkönyvében elsõként nevezte el a
Balatont „magyar tengernek“, a „névadó“ mégis csak Horváth Ádám volt. Az akkor Füreden élt
és tevékenykedett költõ már nem földrajzi értelemben, hanem költeményekben írt a „magyar
tengerrõl“, s a kifejezés elsõsorban Horváth Ádám munkássága nyomán terjedt el a magyar
szépirodalomban.
A gazdálkodás azonban fárasztja, panaszkodik Széchényi Ferencnek: „ Engemet a bozótok közt
le kötve tartanak a Szántódi ártatlan remeteséggel együtt járó sokféle gondok.” 
A panasz ellenére, Szántód nyugalma, az árnyas erdõk, a kápolnadomb szépséges panorámá-
ja, versek írására, nóták dallamának születésére ihlették.       
Szorgalmasan gyûjtötte az akkor még dalolt kuruc nótákat, és az akkori népdalkincs virágének-
átiratait.
Legkedvesebb dalai ismeretink szerint: „Ellopták szívemet, jól érzem, aki ellopta is ismerem: tiéd
vagyok, rabod vagyok, megkötözött foglyod vagyok, édesem“. 
Majd az egész társasággal együtt dalolta: „Lovamat kötöttem piros almafához, Szívemet kötöt-
tem gyönge violámhoz. Lovamat eloldom, mikor a Hold fölkel, De tõled, violám, csak a halál old
el“.
Magasra csapott a jókedv, mikor rákezdtek „Ej, haj, gyöngyvirág, teljes szegfû, szarkaláb, bim-

bós majoránna“.
Verset írt a pusztai cselédek farsangjáról is:

„Szamárdin (Zamárdin) egy szamarassal megfúvattam nótáját,
S által szóllitám Szántódra mind magát mind dudáját.”

Verseiben a német szokásokat, táncokat gúnyolta. Emiatt majdnem börtönbe került. Dalai ked-
veltek lettek országszerte. A helikoni ünnepségeken rendszeresen megjelent, és ott mûveit
saját maga adta elõ.
Szántódnak köszönhetõ, hogy amikor 1798-ban szûkebb hazájáról, Somogyországról írt, így
fogalmazott: „hol van annyi szép tulajdonság, mint itt?” Itt tartózkodása rövid idejû volt, de
nagyon termékeny, és már életében az ország színe elõtt nevezetessé tette Szántódot. 

Szántódpusztán emléktábla és emlékszoba várja az
érdeklõdõket.

SZÁNTÓDI FÜZETEK I.-XIV.
1980 – 1988 kiadványai  

Az elsõ füzet írója a nagyszerû szerzõ, Péterffy
Ida. A füzet címe: Pálóczi Horváth Ádám
Szántódon. Péterffy Ida énektanár, nyugdíjba
vonulása után kezdte el kutatni Horváth Ádám
életét.
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Szántód Pálóczi Horváth Ádám Közösségi
Ház

Szántód község is nagyra becsüli és ápolja
Horváth Ádám emlékét. A közösségi házunk
2000-ben felvette Pálóczi Horváth Ádám nevét. 

Kömlõdön, a szülõhelyén, 2010-ben, szép ün-
nepséggel, kiállítással emlékeztek meg Hor-
váth Ádám születésének 250. évfordulójáról.
Az ünnepségen részt vett Szántódpuszta veze-
tõje Kovács Szilvia és Szántód polgármestere,
Dolgos János, a közösségi ház akkori vezetõje
Gálffy Réka, Maurer Teodóra könyvtáros.
A Szántódi Hírlevél 2010. júniusi számában
Szántódpuszta hírei közt olvasható:

„Az emlékoszlop leleplezése, megáldása és az
önkormányzat által felajánlott koszorú elhe-
lyezése után ellátogattunk a vándorkiállítás
megnyitójának színhelyére, ahol ismerkedések
és barátságok alakultak ki az idelátogató
vendégek között.”
2013-ban a közösségi ház mûvelõdésszerve-
zõje meghívására, vendégünk volt „Dr. Pálóczi
Horváth András régész-történész, akinek a
nevébõl is kitûnik, közösségi házunk névadójá-
nak egyik ma élõ rokona. Szavaiból megtud-

tuk, hogy a család tisztelettel és büszkén ápol-
ja híres rokonuk Pálóczi Horváth Ádám emlé-
két.
Csörsz Rumen István és Hegedûs Béla az
MTA BTK Irodalomtudományi Intézet fõmunka-
társai, érdekes és színes stílusban tartották
meg elõadásukat és mesélték el a MAGYAR
ARIÓN címû tanulmánykötet születését. 
A könyvet Szántódon is bemutatták, a könyv-
tárban olvasható is. 
2015-ben, Pálóczi Horváth Ádám születésének
255. évfordulóján a szántódi zeneiskolások
növendékhangversenye és Csörsz Rumen

István, a Musica Historica együttes mûvészeti
vezetõje Pálóczi dalokat énekelt, korabeli
hangszereken játszott.

Anykönyv
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Hegedüs Béla, Dr. Pálóczi Horváth András, Csörsz
Rumen István.

Neki köszönhetjük, mert õ kezdeményezésére
újította fel a Siótur az egykori majort

Szántódpusztán.

Horváth Ádám csak három évet töltött
Szántódon, de fiatal éveinek szép, termékeny
éveit.

A szántódi birtoknak olyan bérlõje volt, akit
értékes munkásságáért ma is számon tart a
magyar irodalomtörténet. Élete és
munkássága a mai embert is megérinti, és
csodálattal tölti el. Szántód és
Szántódpuszta emlékezik, és büszke arra,
hogy a magyar mûvelõdéstörténet neves
alakja lakott egykor a kúriában, a „Remete
lakban”!  

Felhasznált irodalom:

Piller Dezsõ Szántódpuszta, Kaposvár 1978 
SZÁNTÓDI FÜZETEK I – XIV. 1980 – 1988.

Felelõs kiadó: SIOTOUR dr. Fodor János a
Somogy megyei Tanács Idegenforgalmi
Hivatalának igazgatója

Péterffy Ida-Magyar Életrajz
Lexikon1000-1990 

mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC11587/12
117.htm
SZÁNTÓD községtörténet
2007. Centrál Press ’99 Nyomda,
ISBN 978-963-06-3743-5
Szántódi Hírlevél 2010. június 10. oldal
Szántódi Hírlevél 2013. június 7. oldal
Szántódi Hírlevél 2015. június 9. oldal
Szántódi Hírlevél, Szántód Község 
képviselõ-testületének lapja 

BME-GTK KÖZGAZDÁSZTANÁR
MESTERKÉPZÉS
Részletek Morvay Nóra
Mûvelõdéstörténet címû dolgozatából

www.szantod.hu
www.szantod.lap.hu
A fotókat Morvay Zsolt, a hírlevél fotósa
készítette 

Tavaszodik Tavaszodik
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SZÁNTÓDI NYUGDÍJAS KLUB HÍREI

SZERETETTEL ÜDVÕZÕLJÜK OLVASÓINKAT 

A SZÁNTÓDI NÓTAKÖR ÉS NYUGDÍJAS KLUB NEVÉBEN

Kis csapatunk továbbra is nagy
lelkesedéssel, kitartással és
örömmel jár összejöveteleinkre.
Mivel minden tagunk nyugdíjas
és nótás egyben, így az összes
fellépésre, próbára, kirándulásra
együtt járunk.

Abból is látszik a jó hangulat és
összetartás, képesek vagyunk
énekelni kirándulóbuszon, vona-
ton, erdõben egyaránt.
Mindezt nem a fantasztikus
hang, hanem a szívbõl jövõ lel-
kesedés és szeretet teszi.

Januárban Vörs községben jár-
tunk, megnéztük Európa legna-
gyobb beltéri Betlehemét. Haza-
felé, szokás szerint, megebédel-
tünk a Csillagvár étteremben.
Szuper volt.

Februárban ellátogattunk a Fo-
nyódi kolbászfesztiválra. 
Órákig mászkáltunk a teremben
és kóstolgattuk a versenyzõk jobbnál jobb kolbá-
szát, itókáját. 

Hallgattuk és néztük a fellépõ zenészeket, tánco-
sokat, majd az utcai bazársort is végigjártuk. Min-
denki nagyon jól érezte magát. 
Hazafelé a vonaton, már terveztük a következõ ki-
rándulás helyszínét. Természetesen „ezek” az
utak önköltségesek.

Továbbra is megünnepeljük minden tagunk szüle-
tésnapját, névnapját. Tagjaink 60-80 év közötti „fi-
atalok”. Megérdemlik!
Sikeresen szerepeltünk a Szántódi Forraltbor-
fõzõ versenyen is, borral, süteményekkel, nóták-
kal. 
Jelenleg a március 15.-ei ünnepélyre készülünk.
További jó egészséget kívánunk olvasóinknak!

Tisztelettel: Sebestyén Ica és Feri a Nyugdíjas
klub és Nótakör tudósítói.
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HELYTÖRTÉNET
Tervek

A HEKSZ ez évi tervei között szerepel a nagysikerû Helytörténeti séták folytatása, amelyek
várhatóan áprilisban indulnak újra. A tervek között szerepel: Erdészet, kertészetek, boltok, utak,
Somosi településrész, stb. Az önkéntes munkánkat bárki segítheti! Készítsen visszaemlékezést
és megõrizzük azt a jövõ számára! Szívesen fogadunk írásos emléket, fényképet, képeslapot és
bármit, ami kötõdik Szántódhoz. Fedezzük fel együtt községünk múltját, gyûjtsük össze a még
fellelhetõ emlékeket!

A séták rögzítéséhez és feldolgozásához számos technikai eszközre is szükség lenne,
amelyhez köszönettel fogadunk civil 1%-os felajánlásokat a 18151709-1-14 adószámra.

Bevezetõ
Az elõzõ számban a Szántódra tervezett villanytelep témáját tárgyaló tanulmány folytatásaként
újabb részleteket ismerhetünk meg az alábbi cikkbõl. 

– Ha Aszófõn a vasútállomás mellé telepítették az áramfejlesztõ telepet, akkor azt minden bi-
zonnyal a fûtõanyag vasúton történõ szállítása miatt tették. Ebbõl viszont az következtethetõ,
hogy ezen okok miatt Szántódon is a vasútállomás közelébe kezdték annak megépítést, amit ott
a talaj sajnos nem bírt el.

– Az újabban elõkerült rendkívül ritka adatok szerint Szántódon a rév mólójának a Zamárdi
felõli oldalán ért partot a kábel. Jól kivehetõ a vázlatrajzon, hogy ez ma a Rév Kemping területe. 

– A mai Kazinczy utca sarkán volt egy kapcsoló házikó. A tihanyi oldalról 1938-ból került elõ
olyan fotó, amelyen látható a rév kis épülete mögött a trafóház, hátrább pedig a nagyfeszültsé-
gû vezeték oszlopai. (Kép forrása: Fortepan – Ferencz Zoltán Zénó) Ezt a tihanyi trafóházat még
1955-ben is rögzítették egy felvételen. 

Bor Ferenc, Helytörténeti Kör Szántód,
www.szantodanno.club.hu
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KÁBELFEKTETÉS  TIHANY ÉS SZÁNTÓD KÖZÖTT

A 20. század elején lassan, de biztosan növekedni kezdett a balatoni idegenforgalom. A ba-
latoni fürdõtelepeknek alkalmazkodniuk kellett az új igényekhez. Ez volt az a pont, ahol a polgá-
rosodó életminõség jelei már nemcsak Balatonfüreden, Keszthelyen vagy Siófokon, de a kisebb
településeken is megjelentek. Ennek a folyamatnak az egyik állomását jelentette a nyaralótele-
pek és községek elektromos áramellátása.  

Miután Szántódon nem bírta el a talaj az építményt, ezért 1913-ben Aszófõn létesített egy
áramfejlesztõ telepet a Hazai Villamossági Rt. Az volt a cél, hogy az áramfejlesztõ telep ellássa a
Balaton északi és déli partjának településeit. A két part közötti összeköttetést víz alatti kábel le-
fektetésével oldották meg. Ezt a munkát a pozsonyi kábelgyár végezte el.

Az áram Balatonon történõ átvezetéséhez három összekötött kábelt használtak. Az ok egy-
szerû volt: az 1700 méter hosszú kábel súlya mintegy 25 tonnát tett ki. Pozsonyról Siófokra ek-
kora súly szállítása pedig túl sok veszõdséggel járt volna. A kisebb súlyú, dobokra feltekert ká-
belek vasúton érkeztek meg Siófokra. Itt szekérre rakták azokat, majd a kétszáz méterre fekvõ
Sió kikötõjébe vontatták. Ott átemelték a kábeldobokat egy, a lefektetéshez használt uszályra.

A volt villanytelep épületcsoport központja ma is létezik, átalakítva, de még felismerhetõen.
Az áramfejlesztõ teleprõl indultak ki a légvezeték. A tihanyi félszigetet átszelõ légvezeték nyom-
vonaláról nem találtam információt, de azt feltételezem, hogy az oszlopokat az Aszófõ–Tihany-
rév közötti akkori szekérút mentén állították fel.
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A biztonság növelésére két 60 tonnás uszályhajót stabilan összekapcsoltak. Erre azért volt
szükség, hogy a teherhordó uszály ne merüljön túl mélyre a sekély szántódi partnál. A Sió kikö-
tõjébõl a révhez való vontatást egy kisebb gõzössel oldották meg. A kábeldob mellett az uszá-
lyon volt még egy lecsavaró készülék és egy olyan szerkezet, amely a kábelfektetés közben a
tó medrébe egy megfelelõ árkot készített.

A biztonságos áramellátás érdekében két, egymástól 15 méterre fekvõ kábelt fektettek le. A
párhuzamos kábeleket a szárazföldön közös kábelárokban egyesítették. A kábelárok – a szán-
tódi sekély víz miatt – mintegy 60 méter hosszban a vízben is folytatódott. Ezt a munkát elsõként
egy kotróhajóval próbálták elvégezni, majd egy bivalyvontatású ekevassal kínlódtak. Amikor a
bivalyok munka helyett a fürdõzést választották, a mérnököknek egy kreatív megoldást kellett ki-
találni. Az ekevasat átvezették egy álló csigán, így a vontatás már a szárazföldrõl történhetett. 
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Forrás: Frisnyák Zsuzsa
https:/timelord.blog.hu/2019/02/14kabelfektetes
tihany es szantodkozott

Maurer Teodóra

Madárórához igazított májusi szimfónia

Részlet

Márciusi lágy szellõ mindenre életet lehel,

gyökér, fa, bokor, fészek életre kel.

Ágas-bogas gallyak közt  ugra-bugrál a széncinke,

Nyitni-kék! Nyitni –kék!- így biztat gazdákat vetésre.

Õszapó is rovart írt, a természetnek nyújt gyógyírt.

Szorgosan kopogtat, dobol a fák doktora:
Gr, grr, grrr-dr,drr, drrr, drrrr…

Felelget neki egy másik fáról harkálytársa:

Kr,krr,krrr-tr,trr, trrr, trrrr…

„Jer ide, itt van csak jó lakoma!”…

Szántód, 2013. 

A kábelfektetés egy többlépcsõs, össze-

hangolt folyamat volt: a fenék felszántása, ká-

belárok készítése, és a kábel lefektetése az

árokba. A kivitelezõ cég munkájának sikeres-

ségében és a lefektetett kábel mûködésében

sokan kételkedtek. Az áramszolgáltatás azon-

ban megkezdõdött. Az északi parton kigyullad-

tak a lámpák Balatonfüredtõl Balatonalmádi-

ig, a déli oldalon Siófokon és Balatonföldváron.

A villamosítás terjedését az I. világháború (a

munkaerõ és alapanyaghiány) akadályozta,

késõbb a 20-as évek gazdasági válsága lassí-

totta. Az 1930-as évtizedben a villamoshálózat-

ra mintegy 14 balatoni fürdõtelep és község

csatlakozott. Arra vonatkozóan nem került elõ

információ, hogy a tó medrébe fektetett kábelt

felszedték-e, vagy még mindig az iszapban he-

ver.

Varga Zoltán

Szántódi kereszt

Tél végi délután,
várom a buszt jön talán,
mellettem egy szarka,
a leejtett dióját akarja, 

mint egy kereszt, úgy sejlik fel
egy másik is a fán.

Már nyár

Ülök a teraszon februári nyárban, 
akváriumban polikarbonát várban,

himnuszokat csicseregnek a madarak,
dallammal éltetik a jövendõ tavaszt.

Lassan engednek el a zsibbadt végtagok,
a hóvirág is ébredezik valahol,

reggel a köd fátyol felett fent jár a nap,
mintha soha lenyugodni sem akarna

Színesednek a télen megfakult színek,
a sárga újra sárga napsugár sárga, 

fürdik az életben növény ember állat,
lehetõség levegõben megtalállak!
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A felújított majorsággal kapcsolatos információk a
www. szantodpuszta.hu weboldalon tekinthetõk meg.
Tel.: 84/348-947 

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: K.Sz.E. 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  

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; 540-143
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

SZÁNTÓDPUSZTA
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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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