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BEVEZETŐ 

Borbély Gábor családjával 1972-ben vásárolt telket Szántódon. Budapes-
ten dolgozott. Több éven át képviselte az akkor még Zamárdi tanácsnál, a 
nyaralótulajdonosok érdekeit. Több éve állandó lakosok, nyugdíjas évei-
ket feleségével, Zsuzsival itt, Szántódon töltik.  

A Rege utca története című írásában elmondja, milyen sok nehézségbe 
ütköztek, de sikerült többedmagával felépíteni a szántódi házukat.  

Köszönjük a régi fényképeket, amiket a rendelkezésünkre bocsájtottak. 

A Szántódi Hírlevél szerkesztője 

 

A REGE UTCA TÖRTÉNETE, SZÜLETÉSE 
 

Szántód régi település. Történetét megírták avatatott emberek. 
Egy utca születéséről írok gondolatokat, hogy az utódok, akik e szép településen 

laknak és azok, akiknek a Rege utcában van az ingatlanuk, olvashassák, miként szüle-
tett az utcájuk. 

Szántódon és Zamárdiban a régi 7-es főközlekedési út átment úgy, hogy Budapest-
ről jövet az út a vasutat keresztezve Zamárdi állomásnál bejött a Balaton mellé és 
Szántódon átmenve kiment Kaposvár és Balatonföldvár irányába. A főközlekedési út 
a Móricz Zsigmond utca volt. Párhuzamosan futott a Parti villasor. Az állandó lakosok 
házaikat a Móricz Zsigmond utcában építették. A nyaralók pedig a Parti villasoron 
voltak. A Móricz Zsigmond utca keleti felén, egy sor alig lakott ház, majd a hozzájuk 
tartozó földterület után pedig a Brettyó, zsombékos, nádas vadvilága következett. Ez a 
terület a Balatonhoz tartozott régen. Homokos, mocsaras feltöltődéses, árkos, dom-
bos, nádas uralta táj. 

Szép a kilátás a Zamárdi Kőhegy szőlőhegye felé. Jól látható a kilátó, a présházak 
mellé épült nyaralók és lakóházak.  

Naplementekor különösen szép képet mutatnak a fehérfalú házak, a világító, tük-
röződő ablakokkal a Kőhegy naplementét visszaverő változatos színeivel. 

Jobbra húzódnak a dombok, erdők, mezők a Szt. Kristóf kápolna, Szántódpuszta 
és Kőröshegy mezőgazdasági területei. 

 
SZÁNTÓD ÉS ZAMÁRDI 

 
A települések összevonása miatt Szántód Zamárdihoz tartozott. [Szántód korábban 

sohasem volt önálló település. 1945-ig a tihanyi apátság birtoka volt, ezt követően került Zamárdihoz. 

– HEKSZ megj.] Zamárdi fejlődik, szépül. Ennek megfelelően igényei nőnek mind anya-
gi, mind területi szempontból.  

Szántódon a Móricz Zsigmond utcában lakóházzal és nagy kerttel rendelkező tu-
lajdonosok lehetőséget látnak arra, hogy a kertjeikből telket alakítsanak ki.  

A Brettyó nyugati részének rendezésével létrehozható a Móricz Zsigmond utcával 
párhuzamosan két utca, ami legalább 80 darab telek kialakítását teszi lehetővé. 
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A Zamárdi Tanács megrendeli a Somogy Megyei Tervezési Hivatalnál a terület 
rendezési tervét, a szántódi lakók kérésére.  

A rendezési terv 1971-ben elkészül úgy, hogy párhuzamosan a Móricz Zsigmond 
utcával egy utca, és egy sétáló utca, valamint három, kelet-nyugati irányú, Balatonra 
menő keresztutca kerül rajzlapra. (Rigó, Hattyú, Hajnal utca) Rajzon már elkészült az 
utca, de a valóságban mezőgazdasági terület volt. Kukoricás, gyümölcsös, szőlő, kis-
kert, sással benőtt területek váltogatták egymást, ahol a tyúkok, kacsák disznók és 
egyéb házi állatok jól érezték magukat. A háziállatokon kívül otthonuknak érezték és 
érzik magukat a mai napig a fácánok, vadkacsák, vadlibák, madarak, vaddisznók, őzi-
kék, szarvasok és nem feledkezhetünk meg a rókákról sem. 

A Tanács lakossági kérésre megcsináltatta a rendezési tervet, de annak végrehajtá-
sa nem volt érdeke. A lakók várták, hogy rendezi a Tanács a területet, a Tanács pedig 
következetesen az elodázó taktikát követte. 
 

ÁLLANDÓ LAKOSOK 
 

Az ellátást a vegyesbolt biztosította a Móricz Zsigmond utcában a Posta közelében. 
Mindkettő nyitva tartott télen, nyáron.  

Az állomással szemben működött Földesi Margit néni kifőzdéje, ami később le-
bontásra került. A vasútállomásnak nagy forgalma volt, mert a kőröshegyi gazdák 
terményeit itt rakták vonatra. A csemetekert itt adta fel a többfajta erdei facsemetét, 
fenyőcsemetét, díszbokrot. Az erdészetben 50-60 fő dolgozott. 

Szántódot nagyon csendes, nyugodt helyként tartották számon. Bajor Gizi és férje 
Balatonföldvárról átjárt ebédelni Földesi Margit néni kifőzdéjébe. Itt nyaralt Botka 
Valéria és Kadosa Pál felesége is, Rajcs István zongoraművész villájában. Dr. Töttösi 
főorvos úr, a Kék golyó utcai Kórház igazgatója (Információ: Zuggó Jánosné). 

Ha Kaposvárról jövet, a Móricz Zsigmond utca jobb oldalán a régi állandó lakoso-
kat nézzük, a következőket találtuk: Mikó Sándorék, vasutasok. Breznik néni, aki jól 
főzött. Posta, Vegyes bolt. Kárpáti család, Tóthné, Márton Ferencék, Papp család, 
Nemecz család. Marosi Józsefék, Kurdi Lászlóék, Major Istvánék, Klem Pálék, Szabó 
Istvánné, Dancs Ferenc, Ház Piroska, Bognárék, Szegediék, és a Vízmű (Információ: 
Marosi Józsefné). 

Bal oldali részen, a sorompó után a bakterház mellett, a vasutas Gere család la-
kott.  

A Móricz Zsigmond utca baloldala közelebb volt a Balatonhoz, ezért vállalati üdü-
lők inkább ott épültek. A Vasutas üdülőközpont nagy parkjával, akkor a legszebb volt. 
A Budalakk Üdülő szerény, de a kornak megfelelő kényelemmel üzemelt. A Ganz 
gyermeküdülő majd a Kismotor és Gépgyár Üdülője következett, akik sokáig gondos-
kodtak a későbbi Hattyú utcánál a Balatonba vezető lejáróról, lépcsőről, napozóstég-
ről. A Tatabányai Hőerőmű nagy épületében sok ember nyaralhatott a teljes ellátás 
mellett. Erdei néni melletti üdülő telkeket később beépítették. A KFKI üdülőtábora 
meghatározó volt a soron. 

A Szántódi rév és a Révcsárda hosszú múltra tekinthetett vissza (Információ: Ma-
rosi Józsefné).  

Nekünk a felsorolt részek jelentették a leendő utca közvetlen környékét. 
A Móricz Zsigmond utcai lakók földterületén az utca felől épültek a házak, mögöt-

tük a Brettyóig nyúltak a telkek, földterületek. A család alakulásával, bővülésével 
szükségessé vált a lakóterületek bővítése is. Ezért a hosszú, körülbelül 300 méter ker-
tet felosztották, és így egy leendő utcát elképzelve az ifjú családtagok, építkeztek. Az 
épületeket nagyon bölcsen, úgy helyezték el, hogy az új utca nyomvonalát figyelembe 
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vették. Az utca első lakói, akik megnyitották az új utcát: Dr. Nemes Andor, Marosi 
József, Kárpáti István és Dancs Ferenc volt. 

Az ő biztatásukra készült a Rendezési terv, amit a Zamárdi Tanács rendelt és a 
Somogy Megyei Tanácsi Tervező Vállalat készített 1971. 12. 09. dátummal. A kisajátí-
tási és házhelyelosztási terv tervezője Porga István, szerkesztője Lelovics Ferencné, 
rajzolója Kiss Béláné volt. 

A Rendezési tervet a Siófoki Járási Városi Földhivatal 1972. február 10-én záradé-
koltatta, és egy évig érvényesítette, 1973. szeptember 21. majd 1974. szeptember 21. 
meghosszabbítatta.  Így a földtulajdonosok lehetőséget kaptak, hogy rendezzék földje-
iket. 

A telekalakítás helyett a vásárolni szándékozóknak megmondták, hogy van rende-
zési terv, és lehet majd építeni. 

Így 1972-től, de főleg 1973-tól vásároltak az építeni szándékozók teleknek nevezett 
földterületeket. Utca nem volt, csak tervezet. Az utcának nevezett földön kukoricás, 
szántó, zöldséges kert, szőlő, és gyümölcsös váltogatta egymást. 

Innen kezdődik a mi közvetlen kapcsolatunk ezzel a szép területtel, ahonnan gyö-
nyörű a kilátás és a Balaton sincs messze. 1971. augusztus 14-én vettünk 200 
négyszögöl területet a feleségemmel, abban a hitben – mint a többi előt-
tünk és utánunk következők –, hogy van Rendezési terv, és rövidesen 
építkezhetünk. 

1972 tavaszán nagy reményekkel mentünk a Zamárdi Tanács építési előadójához, 
hogy szeretnénk építeni. Reményeinket meghagyta, de közölte azt is, hogy van Ren-
dezési terv és rövidesen építkezhetünk. 

1973 tavaszán újra mentünk, majd nyáron és ősszel is próbálkoztunk, sikertelenül. 
1974 tavaszán ismét ott voltunk az építési előadónál, de nem tudott időpontot adni a 
rendezésre. 

Ekkor úgy döntöttünk, hogy levelezni kell, hogy nyoma legyen kérésünknek. 
1974. június 26-án a Zamárdi tanácselnöknek írtunk, a kérdéseink a következők 

voltak:  
1. A meglévő házhelyelosztási tervet mikor valósítják meg? 
2. Mikor kapunk építési engedélyt? 
3. Mikor közművesítenek? 
1974. augusztus 1-én Kispéter Sándor Szakigazgatási Szerv vezetőjétől megkaptuk 

a kijózanító választ: 
1. Telkünk nincs, csak belterületi mezőgazdasági ingatlanunk van! 
2. Elkészítették a házhelyrendezési tervet, de anyagi fedezet hiányában a követke-

ző 5 éves tervben lesz megvalósítható. 
3. A telek beépítésére vonatkozó bármilyen korábbi információ téves volt! 
4. A terület, építési tilalom alatt áll! 
5. Építési engedélyt kiadni csak akkor lehet, ha megtörtént a közművesítés és a 

parcellázási tervet végrehajtották. 
6. Elsődleges a parcellázás és a tulajdonjog tisztázása. 
Ezek a közlések olyan feladatok elé állítottak bennünket, ami megoldhatatlannak 

látszott. Több tervezővel, építésszel beszéltem, hogy megtaláljuk a kivezető utat. 
Kettő év múlva, 1976. március 29-én újabb levelet írtunk a Zamárdi Tanácsnak és 

kértük Kispéter Sándort, hogy segítsen tovább jutni. 1976. április 28-án megkaptuk a 
lesújtó választ: 

• Az építési tilalom továbbra is fennáll. 
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• Az 5 éves tervben nem lesz anyagi fedezet a parcellázás beindítására, mert fon-
tosabb helyi beruházásokat kell megvalósítani (óvodabővítés, ivóvízhálózat építése, új 
temető kialakítása, stb.) 

• A Balatoni Intézőbizottság nem tud támogatást adni. 
• Az Országos Takarékpénztárral tárgyalást folytatunk a parcellázás illetve a 

közművesítés beindításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében.  
Így, 1976-ban sem jutottunk előre. Gyakorlatilag ott tartottunk, ahol elkezdtük, 

csak eltelt négy év. Elkeseredettek voltunk.  
Az nyilvánvalóvá vált, hogy a Zamárdi Tanácsnak nem állt érdekében, hogy ren-

dezze a területet és főleg, hogy erre pénzt költsön.  
1977 januárjában megkértem Hajzók Ferenc telekszomszédomat, hogy 18-án jöj-

jön velem a Tanácsba tárgyalni. Én képviselem az utca érdekeit, de jobb, ha nem va-
gyok egyedül, mint eddig. Így Borbély Gábor és társai cím alatt a többi tulajdonos ne-
vében is beszélhetek. Írásbeli megbízásom nem volt és utána sem lett, de szóbeli bíz-
tatás annál több. 

• Vállaltuk, hogy a kisajátítási tervet átdolgoztatjuk, és költségeit vállaljuk. 
• Az átdolgozott kisajátítási terv alapján a Tanács az út céljára szolgáló területet 

lejegyezteti, és ezzel lehetőséget ad a tulajdonosoknak arra, hogy elvi telekalakítási 
kérelmet adjanak be. 

• A tulajdonosok vállalják az út és villanykiépítés költségeit.  
• Felvetődött annak a lehetősége is, hogy a tulajdonosok útépítési és telekalakí-

tási társulást hoznak létre. 
Ekkor azt hittük, hogy végre elindulhatunk és lesz telkünk. 
A Zamárdi Vízmű és Szennyvízelvezető Társulat Márton Ferenc és Csutak Sándor 

jóindulatának köszönhetően 1977. február 7-én megbeszélésre hívott, ahol a víz és 
csatorna kiépítésének lehetőségeit tárgyaltuk meg. Volt remény, hogy fog ez menni! 
De! 1977. április 6-án készült egy állásfoglalás Furulyás István megyei főépítész alá-
írással:  

• Az építési engedély megadásának feltétele:  
A házhelyrendezési terv végrehajtása. 
A terület előkészítés elvégzése. 
Az út kialakítása, víz, villany, csatorna kiépítése. 
• Jelenleg érvényben van a 3052/1977 számú Minisztertanácsi határozat, amely 

azt rögzíti, hogy magánüdülő építés céljára a területet előkészíteni nem lehet. Dönteni 
kell a terület sorsáról.  

• A fentiek alapján a tanácsi irányítás és koordináció szükséges!  
• Magánkezdeményezés nem engedhető meg! 
Erről az állásfoglalásról szerencsére később értesültem, így mentünk a megkezdett 

úton. 
Írtam a Somogy Megyei Tanácsi Tervező Vállalatnál Porga Istvánnak, hogy előze-

tes telefonbeszélgetéseinknek megfelelően a Társulási alapító gyűlésre a szükséges 
anyagokat legyen szíves előkészíteni.  Ő megkereste a Zamárdi Tanácsot és akkor kö-
zölték vele Furulyás István megyei főépítész állásfoglalásának tartalmát. 

Ekkor úgy látszott, végleg leállunk! 
Megkerestem Siófokon, Mészáros György jó hírű építészt, és kértem, hogy vállalja 

el az utca rendezését úgy, hogy a telek kimérések, telek alakítás, osztatlan közösség 
megszüntetése, útlejegyzések, egyszóval a teljes rendezés legyen meg, hogy építeni 
lehessen. Ő a jogi rész rendezésére, Dr. Jobbágy Tibor ügyvédet kérte fel. 
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Elmondtam neki, hogy az utca földtulajdonosai akarják a rendezést, mert tudják, 
hogy a rendezéssel értékes telkük lesz, ahol építeni lehet. 

1979-80-ban, többször összehívták a földtulajdonosokat megbeszélésre és az osz-
tatlan közösséget megszüntető szerződés aláírására. Több telekhatár nem egyezett a 
meglévő földterület határvonalaival. Több telekhatár tolódott kis mértékben és csök-
kent, illetve nőtt pár négyzetmétert a terület. Ezt rendezni kellett volna egymás kö-
zött. A megbeszéléseken mindenki csak a saját szempontjai szerint akarta rendezni a 
területet. Nem voltak képesek belátni, hogy a szakembereknek igazuk van. Minden 
összejövetel össze-vissza, vitatkozással, kiabálással ért véget. 

Nekem volt a legkellemetlenebb, mert biztosítottam a rendezést vállaló szakembe-
reket, hogy mindenki nagyon akarja a rendezést. 

A többszöri próbálkozás sikertelensége nyilvánvalóvá tette, hogy ez a rendezés 
egyben nem valósítható meg. 

Közben írtunk 1977. október 28-án a Somogy Megyei Tanács VB általános elnök-
helyettesének, Sugár Imrének. Leírtuk az eddig történteket, és kértük a segítségét. 
Annyit elértünk, hogy megírta: Több évvel ezelőtt végre lehetett volna hajtani a terü-
let rendezését, de most nem lehet, mert időközben központi intézkedés jelent meg, a 
balatoni terület- és telekgazdálkodási feladatokról. A korlátozások jelenleg is fennáll-
nak. Ha változás lesz, arról a Zamárdi Tanács értesíteni fog. 

Kettő évvel később.  
1979. augusztus 29-én a Zamárdi Tanács értesített, hogy a Móricz Zsigmond utca 

mögötti terület parcellázásának előkészítését megkezdte. Megtörtént a terület új fel-
mérése, az ingatlantulajdonosok személyének azonosítása, a közvilágítási hálózat ki-
építése. 

Folyamatban van az ivóvíz vezetékrendszer és csatorna vezetékrendszer kiviteli 
tervének készítése. 

1978-ban mondta egy földmérő, hogy itt vannak olyan tulajdonosok, akik a saját 
érdekük ellen vannak, a saját érdeküket sem ismerik fel. Ezekkel nem lehet kezdeni 
semmit. A telekrendezés, 10 teleknél a módosításokkal együtt végrehajtható volt, 
mert a tulajdonosok akarták és aláírták. Ezért beadtuk a Siófoki Tanácshoz az elvi 
telekalakítási kérelmünket.  

1980. április 10-én közlik, hogy út-igénybevételi eljárás lefolytatására várhatóan 
1980 júniusában kerül sor, és csak ezután bírálják el érdemben a kérelmünket. 

1980. július 28-án kérem a Járási és Városi Földhivatalt, hogy a rendezendő terü-
leten adás-vételt ne engedélyezzen. 

1980. július 30-án elutasítják a telekalakítási kérelmünket. A Földhivatalnál új 
térképmásolatokat készíttettem, a két utca által határolt területekről.  

1980. augusztus 5-én közérdekű bejelentésben kértem Sugár Imrét, a Somogy 
Megyei Tanács elnökét, hogy segítsen. Nem először kértem a segítségét. Minden kese-
rűségünket megírtam, mert olyan hírek keringtek, hogy általános építési tilalmat ren-
delnek el azért, hogy csökkenjen a Balaton zsúfoltsága. 

1980. augusztus 30-án megkaptuk a választ, ami azért kedvező, mert várható ha-
táridőket közöl. A 8 éves várakozást, ígérgetést figyelembe véve, ez jó hír!  

Sajnos a területen lévő tulajdonosok közül többen fellebbeztek területrendezéssel 
kapcsolatban. Ez azt bizonyítja, hogy a területen nem mindenki ért egyet a tanácsi 
intézkedésekkel, Rendezési tervvel. 

1980. szeptember 8-án a Zamárdi Vízmű és Szennyvízelvezető Társulat Csutak 
Sándor elnök aláírással közli, hogy a Rege utcában, az ivóvízhálózat és a szennyvíz 
elvezető csatorna építését elkezdték. 

Ekkor olvassuk először a Rege utca nevét.  
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Csutak Sándornak nagyon sokat köszönhettünk. Meggyőződésem, hogy neki kö-
szönhetjük a vizet és a csatornát.  

1980. november 14-én már 25000 Ft érdekeltségi hozzájárulás kivetését közlik, 
amit be is fizettünk.  

A villanyhálózat kiépítését meggyorsította, megtudtam, a Brettyón átmenő nagy-
feszültségű vezetéket, át akarják helyezni. A villanytársaság területi vezetője és 
Kispéter Sándor segítségével a nagyfeszültségű vezeték átkerült a Rege utcába és ezzel 
párhuzamosan elkészítették a kisfeszültségű hálózatot és közvilágítást.  

Ekkor megígértem Kispéter Sándornak, hogy nem fogom arra kérni, hogy csinál-
tasson utat a Rege utcába. 

1980. október 28-án határozatot kaptunk, hogy engedélyezik a műszaki megosz-
tást a beküldött vázrajz alapján, kikötésekkel.  

A Mészáros György, Porga István, Dr. Jobbágy Tibor által elkezdett munka első 
része, majdnem befejeződött. A I.977–2/1980 számú határozat, melyet Tuska 
Sándorné készített, és Szabó Józsefné írt alá, bekereteztettük és a falra, főhelyre 
akasztottuk. 

1980. december 11-én megszületett a végleges határozat. 1980. december 15-én ér-
tesítést kaptam a városi földhivataltól, hogy a tulajdonosok közötti tulajdonközössé-
get a kisajátítási munkarészek alapján átvezetni nem lehet. Ne legyen nyugodt a kará-
csonyom!  

Végre! 1981. március 30-án az I/288-5/1981 ügyirat számon megszületett a hatá-
rozat Borbély Gábor Budapesti lakos és társai telekmegosztási ügyében. 

Beépítési szempontból VII-es építési övezetbe tartozunk. A tulajdonközösséget 
megszüntető szerződést aláírtuk. A határozatról értesülnek: Mészáros György, Dr. 
Jobbágy Tibor, a Zamárdi Tanács, és még harminchárom érdekelt fél. Az első tíz da-
rab telek most már teleknek mondható, építhető rá nyaraló.  

Terveink szerint, az akadékoskodó, vagy aggályoskodó tulajdonosok láthatják, 
hogy rugalmasan, nem önzően, jó szándékkal megy a terület rendezése. 

1981. május 15-én kérem a Siófoki Városi Tanács segítségét, mert a tulajdonosok 
többsége aláírta a megosztási vázrajzot és a tulajdonközösséget megszüntető szerző-
dést, de nem mindenki. Az első ütem harminchárom fője aláírt mindent, és így rend-
ben van. De mi lesz azokkal, akik nincsenek a tíz között? A többi terület rendezését, 
nem vállalták Mészárosék, mert szerintük némelyik tulajdonos reménytelenül rövid-
látó. 

Felkértem a Kaposvári 2. számú Ügyvédi Munkaközösségtől Dr. Takács Ákost, se-
gítsen befejezni a terület rendezését. 

1981. június 26-án kelt levelében közli, hogy a társaság minden tagjának meg kell 
állapodni a szerződés végleges taralmáról, és a fizetendő négyzetméter/forint összeg-
ről. Nyáron próbáljam ezt elintézni, vagy újabb megbeszélésre összejönni. 

1981. július 13-án kelt Dr. Takács Ákos levele alapján Pápai Lajosnál gyülekeztünk 
július 19-én vasárnap 10 órakor, hogy a szükséges döntéseket meghozzuk, és a hiány-
zó aláírásokat begyűjtsük.  

Sajnos nem értünk el eredményt! Javasoltam, hogy a rendezés folyamatossága ér-
dekében a következő ütem kijelölésével a terület tulajdonosai ugyanúgy, mint az első 
ütemben, írják alá a vázrajzot, és a tulajdonközösséget megszüntető határozatot. Csak 
ez a járható út, hangsúlyoztam, és hivatkoztam az első ütem végrehajtásának jó pél-
dájára. 

Az egyetértés teljes hiánya miatt Dr. Takács Ákos nem vállalta a vissza lévő terület 
rendezését. Így nem tudtam folytatni a rendezést én sem.  
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Utána Huszár Erzsébet és társai próbálkoztak. 1983. július 13-án a tulajdonközös-
ség megszüntetés átvezetését a Siófoki Járási és Városi Földhivatal elutasította. Az 
elutasítás, megint az önző földtulajdonosoknak volt köszönhető. 

1984. augusztus 7. keltezéssel, 1876/1984 ügyiratszámon kaptuk meg a Földhiva-
tal jóváhagyó határozatát: Ingatlan megosztása és tulajdonközösség megszüntetése 
tárgyában, Borbély Gábor és társai, első ütemére. 

Az első házak az utcában, az 1970 es évek körül épültek, Dr. Nemes Andor, Marosi 
József, Kárpáti István, és Dancs Ferenc, amikor még nem volt utca. 

Az első engedélyezett összközművel rendelkező házak, 1981 júniusától épültek. Tíz 
év telt el, amíg telek és utca lett a belterületi mezőgazdasági ingatlanból.  

A Hattyú utca feltöltését és járhatóvá tételét úgy oldottuk meg, hogy összeadtuk a 
pénzt, és a Kőröshegyi Téglagyártól hozattam téglatörmeléket, amit közösen elterítet-
tünk, ezt többször megismételtük. Így utólag, 30 év eltelte után megállapítható, hogy 
kellett volna még egy kis töltés! Akkor némelyek ezt is sokallták.  

A Hattyú utca végén, a lejárót a Balatonba is gyűjtés alapján készítettük. Összead-
tuk a pénzt, és Burján József meghozatta a szükséges anyagokat, követ, vashálót, be-
tont. A kivitelezők mi voltunk. Nem dicsekedtünk azzal, hogy nem volt engedélyünk, 
csak igyekeztünk. Senki sem jelentett fel bennünket. A mai napig jól működik a lejáró 
lejtős része, a csónak és a szörf lerakók nagy örömére, ha megfelelő a vízszint. Húsz 
éve működik, jó lenne felújítani a bejárót. 

Gázvezeték építésére 1993 augusztusában gyűjtöttem az aláírást. Sikerült időben, 
és megfelelő létszámban jelentkezni. Így van gázvételi lehetőségünk. Ebben a szép 
utcában, van minden, ami szükséges: víz, villany, csatorna, kábel tv, telefon, gáz. 

Karabinszky Gyula polgármester csináltatott szilárd burkolatú utat. Már nem volt 
por és sár. 

2010 novemberében pedig Dolgos János polgármester csináltatott bitumenborítá-
sú szép, sima portalan utat. Hogy teljes legyen az örömünk, az új út mellé kőrisfákat 
ültettek. Igaz, öregebbek lettünk, de érdemes volt dolgozni. 

Szép az utcánk, ami nehezen született, de ma már felnőtt, érett életét éli. A hosszú, 
küzdelmes évek alatt, sok jó szándékú, segítőkész emberrel, hivatalnokkal találkoz-
tam. Voltak, akik kevésbé voltak motiváltak, és nem volt empátia készségük. Másokon 
segíteni pedig végkép nem akartak. 

A tulajdonosok között voltak, és vannak többen, akik oly mértékben önzők, hogy 
saját érdeküket sem ismerik, ismerték fel. Ők gátolták leginkább a rendezés folyama-
tosságát.  

A mai napig van több telek, ami azért nincs rendezve, mert az önzés diktál, és nem 
a jó szándékú segítő józanság, nagyvonalúság. Nem tudják, vagy nem akarják tudni, 
hogy a rendezetlen földterülettel, saját magukat is lehetetlen helyzetbe hozzák, mert a 
területük értéktelen, eladhatatlan terület és nem telek.  

A fentiek alapján, vagy a fentiek ellenére elmondható, hogy településünk gyarapo-
dott egy szép utcával. Mindannyiunk örömére! 

Azért még egyszer nem kezdeném el a rendezést, ha fizetnének érte, akkor sem! 
Minden, Rege utcában lakónak, és az ott nyaralóknak kívánom, hogy érezze jól 

magát az utcánkban és Szántódon. Egészséget, boldogságot, békességet és hosszú, 
nyugodt életet kívánok. Kérem, hogy a mindennapokat a szeretet töltse be, mert ak-
kor a jókívánságaim teljesülnek! 

Ennek a gondolatnak a jegyében rendezni lehetne azokat az osztatlan közösségben 
levő területeket, amelyek a mai napig rendezetlenek. Az osztatlan közösben lévő tu-
lajdonosok előbb vagy utóbb szembesülnek a mulasztásuk hátrányaival. 
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Ne feledkezzünk el a jövőről sem! A Rege utcával párhuzamosan, van még egy le-
hetőség arra, hogy valamilyen utca kialakuljon. 

Bontja rügyeit a Brettyó utca, mely a Hajnal utcától a Márton Ferenc utcába, illet-
ve a Rigó utcába vinné a Balatonba kívánkozókat. 

Könnyebb és simább ügymenetet, jó szándékú, okos tulajdonosokat és jó utat kí-
vánok nekik! 
 
Szántód, 2012. december 
 

Tisztelettel:  
Borbély Gábor, Rege utca 

 
Közreadta: Helytörténet Kör Szántód, 2022. december 

Weboldal: http://szantodanno.club.hu/  
 
 

FOTÓMELLÉKLET 
Fotó: Borbély Gábor 

 

 
Rege utca 

 

 
Rege utca, 1977. 
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Rege utca, 1980. – villanyhálózat kiépítése 

 

 
Rege utca, 1980. – villanyhálózat kiépítése 

 

 
Rege utca, 1980. augusztus – ivóvíz hálózat építése 
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Rege utca, 1980. október – ivóvíz hálózat kiépítése 

 

 
Rege utca, 1980. október – csatornahálózat építése 

 

 
Rege utca, 1980. október – csatornahálózat építése 
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Rege utca, 1980. november – Borbély Gábor 

 

 
Rege utca, a Hattyú utca sarkától, 1980. november 

 

 
Rege utca északi fele, 1980. november 
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Rege utca – Szabó Gyula bácsi saját készítésű autója, 1982-ben 

 

 
Szabó Gyula pusztaszemesi lakos volt, a szántódi Erdészetnél is dolgozott. 

 

 
Rege utca – Szabó Gyula bácsi autója 1980 táján készült el. 


