Szántódi Hírlevél
www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook

Szántód Község Képviselõ-testületének lapja
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56-os megemlékezés az Erdészet téri kopjafánál

Nyugdíjasok kirándulása Zalaegerszegen

Szt. Hubertusz kiállítás megnyitója

A zeneiskolások fellépése a kiállítás megnyitóján

Megérkezett a Mikulás

A megújult Betlehem

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk!
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
A képviselõ-testület 2016. november hónapban hozott határozatairól tájékoztatás
A képviselõ-testület 2016.november 8-án megtartott
rendkívüli ülésén az alábbi döntéseket hozta:•

A képviselõ-testülete, mint Ajánlatkérõ

a

„Szántód Község Jókai M. utca déli oldali járdájának
felújítása -2016” címû közbeszerzési eljárásban a
Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva az alábbi benyújtott ajánlatokat a Kbt. 69.§ (1)-(4) bekezdése alapján
ÉRVÉNYESNEK nyilvánítja: Boglári Építõ Kft.,
KÖMÉP Kft., KÕVÁGÓ-ÉP Kft.

A képviselõ-

testület a Kbt.73.§ (1) bekezdés e)pontja alapján az
alábbi ajánlattevõ ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja: Térkõ és Kert Kft.
•
Szántód Község Önkormányzat Képviselõtestülete, mint Ajánlatkérõ a „Szántód Község Jókai
M.utca déli oldali járdájának felújítása -2016” címû
közbeszerzési eljárásban
a.)
a közbeszerzési eljárást EREDMÉNYESNEK nyilvánította.
b.)
a Boglári Építõ Kft. ajánlattevõt alkalmasnak
minõsíti a szerzõdés teljesítésére, ajánlatának
érvényességét állapította meg.
c.)
az eljárás nyertesének az alábbi Ajánlattevõt
nyilvánította:
ajánlattevõ neve:
Boglári Építõ Kft.
ajánlattevõ címe:
8630 Balatonboglár, Klapka u.
272/64 hrsz.
egyösszegû nettó ajánlati ár (Ft)
16 495 600,- Ft
megajánlott jótállás (hónap)
30 hónap
késedelmi kötbér mértéke (ajánlati ára %-a/nap)
0,05 %
összpontszáma
940 pont
A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert a
vállalkozói szerzõdés megkötésére.
A képviselõ-testület
- együttmûködve
Kõröshegy Község Önkormányzatával-, biztosítja a
kõröshegyi 03 hrsz. alatt felvett külterületi út
kõszórással történõ javításának költségét, amennyiben

Kõröshegy Község Önkormányzata gondoskodik az
út nyomvonalának kitûzésérõl. Felhatalmazta a polgármestert az erre vonatkozó
megállapodás
aláírására.
•
A képviselõ-testülete a Zrínyi M.utca
csapadékvíz elvezetésére, kivitelezési munkálatokra
érkezett ajánlatok közül a Térkõ és Kert Kft. bruttó
870.268,- Ft-os ajánlatát fogadta el. A képviselõtestület felhatalmazta a polgármestert a vállalkozói
szerzõdés megkötésére.
•
A képviselõ-testület a Szántód, Jókai utca déli
oldali
járda- és csapadékvíz-elvezetési rendszer
felújítási munkálatokra érkezett mûszaki ellenõri árajánlatok közül összességében a legkedvezõbb Incze
Domokos bruttó 494.500,- Ft-os ajánlatát fogadta el.
A képviselõ-testület az összeget a költségvetési tartalék terhére biztosítja. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert a vállalkozói szerzõdés
megkötésére.
•
A képviselõ-testület Kasznár Gyula alezredes
Somogy
Megyei
Rendõr-fõkapitányság
Rendõrkapitányság
Siófok
kapitányságvezetõi
beosztásába történõ kinevezését támogatta.
•
A képviselõ-testület a C & M Dance Studio
TSE részére 50.000,- Ft támogatást állapított meg a
2016.évi költségvetés tartaléka terhére azzal, hogy az
önkormányzat által szervezett két rendezvényen az
Egyesület táncos tagjai térítésmentesen fellépnek.
Támogatási szerzõdés azzal a civil szervezettel
köthetõ, amely igazolja, hogy 2015. évi beszámolóját
letétbe helyezte és közzétette. A képviselõ-testület
felhatalmazta a polgármestert a meghatározott dokumentum csatolását követõen a támogatási szerzõdés
megkötésére.
A képviselõ-testület 2016.november 21-én megtartott
rendkívüli ülésén az alábbi döntéseket hozta:
A képviselõ-testület a közvilágítás 2017.évi
áramellátására érkezett árajánlatok közül az E.ON
Energiakereskedelmi Kft. ajánlatát fogadta el. A
képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert a
szerzõdés aláírására.
Kissné Bolha Andrea fõtanácsos
Szántód referens
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DSIDA JENÕ:
Itt van a szép karácsony
Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?
Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat.
Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.
Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!
1929

SZERETETTELJES,BÉKÉS KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET, SIKEREKBEN GAZDAG
BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁNOK A
KÉPVISELÕ-TESTÜLET NEVÉBEN
VIZVÁRI ATTILA
POLGÁRMESTER

Járdafelújítás a Jókai utca déli oldalán

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÜNNEPEK KÖRÜLI
ÜGYFÉLFOGADÁSRÓL
SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. december 19-31. között
igazgatási szünetet tart.
AZ UTOLSÓ ÜGYFÉLFOGADÁSI NAP:
2016. DECEMBER 16. /PÉNTEK/ 12.00 óráig
ÜNNEPEK UTÁNI ELSÕ ÜGYFÉLFOGADÁS:
2017. JANUÁR 2. /HÉTFÕ/

Haláleseti anyakönyvezés esetén, v.
rendkívüli okból hívható ügyeleti szám:

06-20-218-87-95
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A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI
1956
1956. Ez a szám beleégett nem csak sokak szerencsétlen
sorsába, hanem a hazáéba is.
És ha csak annyit mondunk: 56, az a világon mindenütt
ugyanazt jelenti: Magyarország és magyar.
Az 1956-os forradalom 60 évvel ezelõtti kitörésére
emlékeztünk október 21-én délután, a közösségi házban.
Megemlékezõ ünnepi beszédet Vizvári Attila polgármester
tartott. Maurer Teodóra a teremben lévõ kis kiállításról
beszélt és arról a versrõl, amelyet a Tüskés Tibor községi
könyvtár felhívására Balázs Sándornétól kapott,

Nagyné Horváth Annamária is.
A mûsorban közremûködtek a 8. A osztály tanulói - osztályfõnök Kovács Zsuzsanna -: Berkes Petra Violetta,
Czibere Balázs, Horváth Ákos Ádám, Koseluk Bence
Gábor, Potyi Panna Ágnes, Récsei András, Simon Dorottya
Anna, valamint a 8. B osztály tanulói - osztályfõnök Molnár
Sándor - : Holovits Anna Lili, Jávori Dávid Dominik, Kiss
Zalán Dániel, Kõvágó Botond Gyula, Pál Gergõ, Pál
Laura, Potó Dorottya Vivien, Potó Marcell Máté, Szabó
Kornél, Várszegi Csanád.
A rossz idõ ellenére mindannyian kisétáltunk az Erdészet
térre, a forradalom emlékére állított kopjafához, hogy elhelyezhessük a megemlékezés koszorúit. Szántód község
nevében koszorút Vizvári Attila polgármester a képviselõtestület tagjaival együtt helyezett el a kopjafán. A
Nyugdíjas Klub nevében pedig Kovács Béláné és Borbély
Gábor.
Emlékezzünk MINDIG 56-ra, és hajtsunk fejet az áldozatok, a hõsök emléke elõtt: a harcban elesett, megkínzott és
kivégzett emberek emléke elõtt.
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
November 11-én a közösségi ház földszinti termében

„Emlékezzünk” címmel.
Ezúton is köszönjük a szép verset, amelyet Kovács Béláné,
Morvayné Török Csilla és Borbély Gábor elõadásában
hallgathattunk meg. Megható volt hallgatni, a három fel-

nõtt fellépõ õszinte válaszát a feltett kérdésemre: kinek mit
jelentett 56? Volt aki - akkor még gyerekként - nem értette
a sok érthetetlen suttogást, feszültséget, ablakok
elsötétítését, szobrok ledöntését, de volt, aki akkor ifjúként
már megtapasztalta a halál közelségét… Óva intve mindenkit arra, hogy az akkor történtek, valaha is feledésbe
merüljenek.
A megemlékezést a balatonföldvári Gróf Széchényi Imre
Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak különleges, szép
mûsora zárta. Osztályfõnökeik is segítették és elkísérték
õket. Felkészítõ tanáruk: Várszegi Balázs volt. Jelenlétével
megtisztelte megemlékezésünket még az iskola igazgatója:
Kazsokiné Reinhardt Katalin, valamint az ig. helyettes:

vadászati témájú kiállítás-megnyitóra került sor Szent
Hubertusz címmel.
Somogyban gyönyörû erdeink, vadászterületeink vannak,
településünkön mûködik a SEFAG Erdészeti és Faipari
Zrt. egyik telephelyeként a Szántódi Erdészet, itt van
Szántódpuszta, Kõröshegyen a nagy vadász Széchenyi
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Zsigmond kastélya… ezért már régóta foglalkoztatott a
gondolat, hogy kéne egy ezekkel kapcsolatos rendezvényt
szervezni. Kapóra jött Sereg Istvánné ötlete, aki elmondta,
hogy mivel férje és édesapja révén komoly kapcsolata van a
vadászattal, tulajdonában olyan festmények, kisplasztikák,
édesapja hagyatékából könyvek, vadászkések, értéktárgyak
vannak, amelyekbõl össze lehetne hozni egy kiállítást. Ezt
meg is valósítottuk, bevonva a Szántódi Erdészetet is, ahonnan különleges és szép trófeák érkeztek a kiállításra.
Iberpaker Gábor igazgató mondott köszöntõ beszédet, a
kiállítást Vizvári Attila polgármester nyitotta meg. Sereg
Istvánné egy pár szóval édesapjáról Posch Gyuláról
emlékezett meg aki a MOM (Magyar Optikai Mûvek)
vezérigazgatója valamint anno a Perkáta-Adony vadásztársaság elnöke volt, 1958-tól pedig szántódi nyaralótulajdonos.
A kiállítás megnyitóján közremûködtek a balatonföldvári
Ránki György Zeneiskola diákjai Galó Dániel, Várszegi
Csanád és Czibere Balázs. Felkészítõ tanáruk Budai Attila
volt.
A kiállítási anyaghoz hozzájárult még a Morvay család Morvay Zsolt bélyeggyûjteményébõl elhozta a Széchenyi
Zsigmond világhírûvé vált addax antilop trófeáját bemutató
bélyeg sorozatot-, Muczáné Rózsa Hajnal festett díszítõelemekkel, jómagam pedig gyönyörû írásokra, különbözõ
érdekességekre leltem a vadászattal kapcsolatban, így
ezekkel egészítettem ki a már meglévõ anyagot.
A kiállításon Valaczkai Erzsébet több pasztell állatportréja
látható, de Farkas Gyöngyi, prof. Muray Róbert, Artner
Margit, Kárusz József, Fekete Géza és László Péter István
alkotásait is meg lehet csodálni. Angyal Júlia festõmûvész Sereg Istvánné kérésére- kimondottan erre a kiállításra
készítette el farost lemezre alkotását Szent Hubertusz címmel.
Mivel nagyon gazdag, sokrétû és sok érdeklõdõt vonzó e
téma, úgy vélem jövõre lehet folytatása. Akár még a vadfõzés valamilyen formájával is kiegészítve…
A kiállítás 2016. december 16-ig tekinthetõ meg, a közösségi ház (Szántód, Iskola u. 9.) nyitvatartási idejében.
ADVENTI KÉZMÛVESKEDÉS
Fotó: adventi készülõdés
Már hagyománnyá vált a közösségi házban, hogy az elsõ
adventi vasárnapot megelõzõ szombaton elkészítjük a másnap asztalokra, ajtókra kerülõ adventi koszorúkat, díszeket.
Az adventi idõszakban örökös segítõnktõl, Fekete Andortól
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Fotó: Karsai Ilona
november 26-ra megérkeztek a szép fenyõágak, a karácsonyi dísz-zöldek, bogyók, termések, tobozok. Köszönjük,
hogy szinte már kéretlenül is minden évben számíthatunk a
segítségére.
Az elmúlt években a koszorúkat fenyõágakból alakítottuk,
azonban az idén -mivel nem került sokba- tudtam venni
kész szalma koszorú alapokat is és a szokásosnál kicsivel
több díszítõelemet. Felhasználható díszeket hoztak sokan
magukkal is így volt mibõl válogatni.
Látrányiné Kiss Gabriella az idén új ötlet alapján fenyõágra vagy fatalpra tobozból és dióhéjból nagyon kedves asztali Betlehemet alkotott. Ennek az elkészítéséhez nyújtott
minden érdeklõdõ számára segítséget.
Természetesen volt fûszeres tea is, amely mellé az idén
Marosi Józsefné -vagyis Irma néni- finom, általa sütött
mézeskaláccsal lepett meg bennünket. Karsai Ilona pedig
sajtos pogit készített erre az alkalomra. Köszönjük szépen
Mindenkinek a hozzájárulását ehhez a kellemes jó hangulatú, családias délelõtthöz, és amelyen az idén is sok szép az adventi és karácsonyi ünnepeket megszépítõ- alkotás
született.
A legnagyobb elismerés egy kislánytól jött, aki annyira jól
érezte magát körünkben, hogy azt mondta: jó lenne, ha
minden nap lenne ilyen foglalkozás a közösségi házban. Ha
ezt a kívánságát nem is tudjuk teljesíteni, de várjuk Õt és
Mindenkit a továbbiakban is nagy szeretettel minden rendezvényünkre!
„Nem hull a hó, mert megváltozott az élet.
Szemünk szomjazza a színtiszta fehéret.
Mert lelkünk vár a fehér hóhullásra,
mi elfed bánatot, könnyet, és fényt vet a világra!
Ilyenkor fehérre mossuk a lelkünk köntösét,
Bûnünket, vétkünket elégeti négy gyertyafény!
…..
Karácsony estén a fenyõkön kigyúlnak a fények,
Megváltó születik, és vele a megújult, örök szép remények,
hogy boldogság költözik a meggyötört Földre,
s az ember jobbá lesz most és mindörökre.”

Fotó: Karsai Ilona

Magyar Ari soraival kívánok Mindenkinek békés és boldog
ünnepeket!
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ÚJ BETLEHEM
Mivel minden évben elég sok idõt és energiát vett igénybe
a szabadtéri Betlehem felépítése, Vizvári Attila Szántód
polgármestere arra vállalkozott, hogy elkészít egy kis
faházat, amelyet minden évben erre a célra használni lehet
majd. A fa alapanyag megvétele után saját mûhelyében
készítette el a betlehemi istállót szimbolizáló faházikót,
amelyhez Irk Tibor (mûszaki osztály) és a szomszédok,
Kurdi László és Látrányi János nyújtott segítséget.
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A klasszikus ünnepi pillanatot ez évtõl új figurák jelenítik
meg. A babák öltöztetéséhez a Nyugdíjas Klub tagjai, festéséhez Szabó Éva keramikus nyújtott segítséget, a jászol
berendezésében pedig Nagy Károlyné, Vizváriné Anikó,
valamint a mûszaki osztály segítettek.
Az ünnepi díszkivilágítás is új elemekkel gyarapodott a
településen.
Reméljük sokak örömére!
Albert G. Réka mûvelõdésszervezõ

A KÖNYVTÁR HÍREI
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére összeállított könyvtári kiállítási anyag a
megemlékezõ mûsor folyamán került bemutatásra és
az még november elejéig volt megtekinthetõ. Az
évfordulóhoz kapcsolódó felhívásomra íródott költemény - Balázs Sándorné verse - az elõzõ hírlevelünkben volt olvasható és az - Borbély Gábor,
Kovács Béláné, Morvayné Török Csilla és jómagam
elõadásában - a megemlékezésen el is hangzott.

Köszönöm szépen Emi néni költeményét és mindazon
olvasóim segítségét, akik a kiállítás anyagához
könyveket adtak.
***
Könyvállományunk az év vége felé is sok új kiadvánnyal - egyes írók ajándékköteteinek köszönhetõen,
a megyei könyvtár keretösszegének kihasználása és

számlás vásárlásaink révén, az egyedi kérések teljesítésével és az önök adományköteteinek feldolgozása következtében - jelentõsen bõvült, sok új témával
gazdagodott.
Legutóbb a könyvtár elõtti padra helyezett el valaki
nagy mennyiségû ajándékkönyvet, azt az ismeretlen
adományozónak is köszönöm.
Egyúttal minden kedves hasonló szándékú személytõl szeretném kérni, hogy a továbbiakban szíveskedjenek a könyvek átadásáról velem elõre egyeztetni.
Kérem szíves megértésüket, mert az ajándékkönyvek
elhelyezése nehéz fizikai munkát, azok feldolgozása
sok idõt igényel, ami számomra nem jelentene gondot. Azonban arra is gondolni kell, hogy könyvtárunk
befogadóképessége véges
.***
A jövõ évi újságok megrendelése is megtörtént. A
javasolt, választható csomagok közül törekedtem a
könyvtárnak járó lapokat úgy kiválasztani, hogy azok
minden korosztálynak és többféle érdeklõdésnek
megfeleljenek.
Köszönet
A könyvtár elõterében lévõ három régi szekrény
helyébe új vitrines szekrények felállítására került sor.
A szép, egységes szekrények Rituper János asztalos
munkáját dicsérik.
Ezekben a szekrényekben kapnak helyet a Batizi
család személyes dokumentumai, fényképei, fontos
emléktárgyai, hogy ezeken keresztül Batizi édesapáról - Dr. Batizi Lászlóról - és a családjáról is többet tudhassunk meg.
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Batizi László István református lelkész volt, aki
Szántódhoz gyermekkorától fogva erõsen kötõdött.
Figyelemmel követte és folyamatosan fényképezte a
készülõ Kõröshegyi Völgyhíd építési munkálatait. Az
errõl készült kiadvány is rendelkezésünkre áll.
Törekedett bekapcsolódni a Szántódért Somogyért
Egyesület munkájába. Batizi úr 2013-ban részt vett a
SZKÍT rendezvényünkön, ahol remek elõadást tartott. Akkor is meggyõzõdhettünk arról, hogy õ a
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Tekintettel arra, hogy a könyvek értéke igen jelentõs, némelyek mérete és súlya igen nagy, így azok egy
része érthetõ módon csak helyben lesz olvasható.
Kérem, mind többen szíveskedjenek megismerkedni ezzel az állománnyal, amelyben teljes lexikonsorozatokat, kódexeket, enciklopédiát /Révai Nagy
Lexikona, Magyar Néprajzi Lexikon, Magyar Kódex,
Magyarország történelmi krónikája, Guinness
Enciklopédia/ lelnek. Nyelvészettel, történelemmel,
építészettel, zenével, színészettel, vallással, heraldikával, útleírásokkal kapcsolatos mûvek közt válogathatnak. Nagyon sok helytörténeti kötetet kaptunk úgy
hazánkról, mint annak egyes tájegységeirõl, hazánk
fõvárosáról, annak bizonyos városrészeirõl, neves
építményeirõl, országunk minden megyéjérõl és legnagyobb városainkról. Ebben az anyagban van néhány
német nyelvû kötet és térkép, valamint több fóliával
ellátott archív felvétel. Akadnak a könyvek között
könyvkötészeti szempontból is igen díszes kiadványok.
Kérem, értékeljék és becsüljék meg önök is ezt a
nagyszerû adományt!
***
Nemrégiben levelet kapott Vizvári Attila polgármester úr Földessy Margit néni hozzátartozójától.

Balaton rajongója, községünket igen szereti. Amikor
ugyanazon a nyáron a könyvtárban utoljára felkeresett, arról a szép tervérõl beszélt, hogy nyugdíjasként
Balatonföldvár történetét fogja kutatni. Említést tett
arról is, hogy családjuk eredeti nyaralóját szándékozik
visszavásárolni. Ez a két utóbbi vágya sajnos azonban
már nem teljesülhetett, mert a fent említett rendezvényünk után hamarosan a lelkész úr halálhírérõl
kaptam értesítést.
Ezekben a vitrinekben nyer méltó elhelyezést az az
igen értékes könyvadomány, amelyet az özvegy, Batizi
Lászlóné Judit ajánlott fel könyvtárunk részére. A
Batizi család igen régóta kötõdik községünkhöz, ezért
volt a kedves Batizi házaspár egy véleményen, hogy az
õ adományuknak Szántódon lesz a legjobb helye.
Ezúton írásban is hálás köszönetemet fejezem ki
Juditnak és kedves családjának önzetlen segítségéért,
ezért a nagylelkû adományáért, a csaknem egy
könyvtárnyi anyagért a község vezetõsége, kedves
olvasóim és a magam nevében is.

Szántódi Hírlevél
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Polgármesterünk telefonon beszélt - Dr. Kõszegi
Frigyesnével - Margit néni unokatestvérével, aki volt
szíves helytörténeti gyûjteményünk számára elküldeni
a tulajdonában lévõ régi családi fényképeket.

Ezúton írásban is megköszönjük Éva néninek ezt az
igen értékes anyagot, amely helytörténetünk fontos
része lesz, hiszen a Földessy vendéglõre és a kedves
Margit nénire Szántódon még ma is sokan szívesen
emlékeznek. Ezek a most elõkerült adatok a lakosság
örömére kiegészítik a neves vendéglõvel kapcsolatos
eddigi ismereteinket, amelyrõl már írtunk a
községtörténeti kötetünkben és több ízben a Szántódi
Hírlevélben is.

Britannica teljes lexikonsorozata, de fellapozhatják a
Természettudományi és a Világtörténet címû
lexikonokat is. Szépen kialakult A Világirodalom
Remekei és Az én könyvtáram címû sorozat és egy
képzõmûvészeti füzetsorozat.

Földessy néni gyászjelentése 1985-bõl

Köszönet Simándi István részére is, aki ugyancsak
helytörténeti gyûjteményünk részére ajándékozott
egy igen régi agancstöredéket, amelyrõl õ az alábbi
levelében így ír:
A korábbi adományok nagy része is helyet kapott az
új szekrényekben. Ennek legértékesebb darabjai a
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FIGYELEM
Tisztelettel értesítem kedves olvasóimat, hogy
ebben az évben a könyvtár december 15-én
(csütörtökön) lesz utolsó alkalommal nyitva. A téli
szünet után minden könyvtárlátogató - akiknek a
száma remélhetõleg jövõre még tovább fog emelkedni - elsõ ízben 2017. január 2-án (hétfõn) kölcsönözhet.
***
A mostani cikkemben leírt sok fejlõdést, a könyvtárban bekövetkezett kedvezõ változásokat - a jubileumi
kiállítást, az állomány gyarapodását, a tárgyi
feltételeink javulását, a többféle adományt és a
személyes meglepetésszerû felajánlásokat - az év vége
felé közeledvén az egész község kedves lakói szinte
karácsonyi ajándéknak tekinthetik. Mindez a sok
újonnan megteremtett érték az önöké. Fogadják
szeretettel és gyakran vegyék igénybe a könyvtár szolgáltatásait! Örüljenek annak, hogy községünkben kulturált, barátságos környezetben mûvelõdhetnek és
szórakozhatnak!
Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyi
ünnepeket, egészségben gazdag, eredményes, szép
olvasásélményekkel teli új évet kívánok.
Maurer Teodóra könyvtáros

Az agancs fotója

Megõrzésre kerültek régi díszkötésben kiadott
kötetek és néhány ritkaság is.
A könyvtár elõterében lévõ állványra kerültek az
érdeklõdés szerint elvihetõ könyvek.
A közösségi ház elõtt változatlanul betölti szerepét
a Könyvet-könyvért polc.
***
Kedves szántódi gyermekek!
Ha a Mikulásvárásra érkeztek, a könyvtár
elõterében láthatjátok azokat a szép mesekönyveket,
amelyeket a figyelmetlen krampuszok a könyvtár felé
közeledve útközben elpotyogtattak.
A könyvtár Mikulása megengedi számotokra, hogy
ezekbõl a kiadványokból érdeklõdésetek szerint
válasszatok magatoknak és azt ajándékba haza is
vihetitek.
Csak az a kérése felétek, hogy a könyvtárba mielõbb
iratkozzatok be és szorgalmasan járjatok oda könyvet
kölcsönözni is.
***
A Somogy Megyei Könyvtárosok Egyesülete 50 éves.
A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárban kollégáim a jubileumot az Alkotó könyvtárosok címû
kiállítás megrendezésével is köszöntötték. Tisztelettel
jelzem kedves olvasóimnak, hogy a kiállítás megnyitója november 29-én volt, az alkotások december végéig
tekinthetõk meg. Ezen a kiállításon a kézimunkáim és
írásbeli kiadványaim is láthatóak.

Maurer Teodóra
Angyalérintés
Advent elsõ vasárnapján
Rembrandt: József álmát látván
jó hírt hozván - angyal érintése az õ vállán
Egyedüllétem láttán
egy angyal szárnyán
némi öröm szállt szobámba.
Magányom elkergetvén
egy angyal repült mellém,
finoman megérintette a vállam,
ünnepi készülõdésre hívott bátran.
Az angyalok karát dalra buzdította,
így lelkem bánatát el is oszlatta.
Szeretteim lelkéért imát is mondott,
kik nem ölelhetnek már, övék a mennybolt.
Számomra õk is ott álltak
az angyalok sorában legott,
így a boldogság elfogott,
hisz minden elvesztett Szerettem
az angyalkarból egész Adventben
és Karácsonykor rám mosolygott.

Szántódi Hírlevél
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SZÁNTÓDPUSZTA HÍREI
Év végi ünnepek

egyetlen ünnepi alkalomra használták.

Fenyõillat van a házban, dió, mák a friss kalácsban.
Havas, téli puha álom, hóban lépeget Karácsony.
Van még idõ egy picit rápihenni az év végi ünnepekre
és persze, a munkahelyi hajrára, de közelednek az
ünnepek, melyeknek fogadására
mindnyájan
szeretettel és nagy figyelemmel készülünk.
De addig is, egy kis erõt kell gyûjteni a készülõdéshez,
a közösen eltölteni kívánt ünnepi eseményekhez.
Gondolatainkat rendbe tenni, megpihenni, feltöltõdni, tehát túrázni kell, hogy mindezt elérjük.
Mondhatnám: Gyalogolok, tehát vagyok!

Az asztalra egész kenyér, néhol kalács is került.
Szívesen fogyasztottak korábban hüvelyeseket, sült
tököt és halat, ezzel biztosítva a következõ évi
pénzbõséget. Lehet, hogy meg kellene próbálnunk?
A karácsonyfáról persze nem maradhatott el az aranyozott dió, az alma.
December 24-e, a szenteste elõkészületeinek
jegyében kelt és így van ez ma is.
A nap fõbb eseményei: karácsonyfa- állítás,
ajándékozás és az ünnepi vacsora.
Most egy érdekes karácsonyi sütemény receptet
szeretnék megosztani nagy szeretettel.
Bízom abban, hogy tetszeni fog.

Az utak úgy keletkeznek, ha járunk rajtuk. Az utat mi
választhatjuk, hiszen csodálatos helyek vannak
körülöttünk, csak végre el kell indulni…Akár a közeli
településekre, így Szántódpuszta is egy kellemes sétát
biztosíthat a téli nyugalomban. Néhány fotót mellékelek, melyeket Cseplye László készített.
Egész nap a szabad ég alatt lenni a természetben, ahol
nincsenek feladatok, velünk van a szabadság érzése és
az ösvények, az apró virágok, melyek már érzik a tél
közeledtét, de még elõbújnak a napocska mosolyára.
Ha semmire nem kell gondolnunk, annak rengeteg
elõnye van. Az ember törli a saját merevlemezét,
letakarít róla mindent.Csak az ittre és a mostra kell
figyelni… Egy ilyen kellemes séta után minden gondolat a helyére kerül, az ember megnyugszik, pedig
mozgásban van. Az egész élet egy végtelen út, ezért
kell mindenhez erõt és energiát gyûjteni, hogy végül a
társakkal, vagy akár egyedül nagy dolgot is tudjunk
véghezvinni.
Az erõ a nyugalomban rejlik. Ez egy kínai közmondás,
de a karácsony elõtti idõszakban segít.
Karácsonyi fények
Az ünneplés szép szokás. Különösen, ha szívvellélekkel tesszük.
Amikor együtt vagyunk másokkal, közelebb kerülünk
egymáshoz, adunk valamit magunkból.
Egy mosoly, egy érintés, egy apró ajándék, az ünnepnek ez adja az értelmét.
Nem kell sok, nagy ajándék egy gyönyörû estéhez. A
lényeg, hogy szánjunk egymásra egy kis idõt, legyünk
együtt.
Õseink különleges mágikus erõt tulajdonítottak a
karácsonyi asztalra, illetve a köré helyezett tárgyaknak. A karácsonyi abroszt tulajdonképpen csak

Karácsonyi sütemény
Végy egy kilogramm jó meleg szeretetet!
Szitáld át a türelem szitáján, nehogy pletykamag kerüljön bele!
Gyúrd össze egy tojásnyi kedvességgel és
takard le tiszta jókedvvel!
Ha megkelt, süsd meg a kitartás tüzénél!
Szórd meg asszonyi kacagással, és tégy rá pár
csepp nyugodt megfontolást!
Vágd fel annyi darabra, hogy eggyel mindig
több legyen,
mint ahányan az asztalnál ültök, hiszen
mindig akad valaki, aki még rászorul.
Bizony, akad és egy kis fondorlattal, türelemmel,
jókedvvel mosolyt csalhatunk mások arcára is.
Ez az ünnep, melynek valódi tartalma a legelevenebben él ma is. Karácsony este minden elcsendesedik, a közlekedés leáll, és ha olyan szerencsénk van, hogy hó is esett, a csend még teljesebb.
Míg advent a reményteli várakozás ideje, a szenteste
maga a megvalósult és beteljesedett csoda, a
Megváltó születésének napja. A képzõmûvészetben, a
zenében talán a legtöbbször feldolgozott téma.
Versekben is….
Este mikor kigyúlnak a karácsonyi fények,
a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek.
Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol,
s a gyertyafényénél még a csillag is táncol.
Mikor a fenyõ illata megérinti szívünk,
ezen az estén, kicsit az álmokban is hiszünk.
Nem szeretnénk mást, csak boldogok lenni,
és másokért a szokottnál is többet tenni.
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A rohanó világban megkoptak a fények,
halványak a hitek, és halványak a remények.
Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban,
õszintén szeretni, és bízni a jóban.
Õrizzük meg a karácsonyunk fényét,
S õrizzük a szeretetben való hitünk reményét.
Hisz ma este mi is gyermekek vagyunk,
s gyermeteg vágyainknak ma határt nem szabhatunk.
Én is szeretnék minden kedves Olvasónak boldog,
békés ünnepeket kívánni.
Küldök egy lángocskát szívem melegébõl, elviszi egy
angyal, ki eljön az égbõl.
Füledbe súgja, mit szívbõl kívánok, de leírom én is:

BOLDOG KARÁCSONYT KÍVÁNOK!
Kovács Szilvia,
IKK vezetõ Szántódpuszta

Szántódi Hírlevél

József Attila
BETLEHEMI KIRÁLYOK
Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta - biztos
itt lakik a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem.
Segíts, édes Istenem!
Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.
Úgy hallottuk, megszülettél,
szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád,
Üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle
földi király személye.
Adjonisten, Megváltó, Megváltó!
Jöttünk meleg orszából.
Fõtt kolbászunk mind elfogyott,
fényes csizmánk is megrogyott,
hoztunk aranyat hat marékkal,
tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár,
aki szerecseny király.
Irul-pirul Mária, Mária,
boldogságos kis mama.
Hulló könnye záporán át
alig látja Jézuskáját.
A sok pásztor mind muzsikál.
Meg is kéne szoptatni már.
Kedves három királyok
jóéjszakát kívánok!
1929. december

Szántódi Hírlevél
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BESZÁMOLÓ A NYUGDÍJAS KLUB ÉLETÉRÕL
Ismét magunk mögött hagyunk egy élményekben, munkában gazdag évet. Igaz, hogy egy évvel idõsebbek lettünk, de
a kedvünk, a lelkesedésünk nem szûnt
meg.
Ezt tükrözik, a közösen átélt színes
programjaink is.
Május hónapban kirándulásunk színhelyéül Zalaegerszeg városát választottuk. Elsõként, a Mária Magdolnáról elnevezett, a barokk stílusban pompázó,
római katolikus templomot csodáltuk
meg. A helyén már a középkorban is
kápolna állt, a mai templom alapkövét
pedig 1747-ben rakták le. Ezután Magyarország elsõ szabadtéri néprajzi
gyûjteményét, a Göcseji Falumúzeumot látogattuk meg az aktuális és az állandó kiállításaival együtt. Itt betekintést nyertünk a megye és a város történetébe.

bontogatják szirmaikat, melyekrõl a völgy a nevét is kapta.
Az út során felkerestük a város díszterét, valamint a Heve-

A zsinagóga elõtt
si Sándor Színházat. A színház elõtt egy érdekességet néztünk meg, az úgynevezett „Földön járó” toronyórát, amely
közel 200 éves óraszerkezet és Európában egyedülálló módon, üvegházon
belül, mûködés
közben látható.

A más néven skanzen, jelenleg negyven különbözõ építménybõl (lakóházak, fatemplom, istállók, pajták, ólak, pálinkafõzõ kunyhó, szõlõhegyi pincék, útszéli keresztek) és
több száz régi berendezési tárgyból áll. A Zala holtága mellett létrehozott gyûjtemény épületeinek többségét Göcsej
kis falvaiból telepítették át, azokat szétbontva szállították
ide, és építették fel újra. Korábban is itt állt a vízimalom,
északi, fából készült része 18. századi, déli fele 1902-ben készült. a múzeum valójában egy elképzelt falu,melynek épületei így soha nem álltak együtt, de a mai kor embere számára hitelesen tudnak szemléltetni egy korábbi világot.
A Finnugor Néprajzi parkban lakáskultúra kiállítást láttunk.
A Skanzen területén található az 1969-tõl látogatható Magyar Olajipari Múzeum is.
A következõ helyszínünkre meredeken emelkedõ kanyargós szerpentin vezet fel. A dombtetõre, azaz Bazitára érve
páratlan szépségû panoráma tárult elénk, valamint Zalaegerszeg közel 100 méteres TV tornya. Tetejérõl tiszta idõben akár a Ság és a Somló vulkanikus tanúhegyéig, sõt az
Alpok vonulatáig is ellátni. A város Azáleás-völgye csodálatos látnivalóival szolgált számunkra. Az öt fajtából álló
növény együttes májusban borítja virágba a tájat a zömében
sárga virágú, csodálatos illatú azáleák, rododendronok

Összességében elmondhatom, hogy
rengeteg élménynyel gazdagodtunk, és reméljük,
a következõ kirándulásunk alkalmával, országunk egy másik
városkáját fedezhetjük fel.
Az augusztus végén tartott falunapunkon a nyugdíjasok is kivették a részüket a sütésben, fõzésben, vendégfogadásban, rendrakásban.
Összejöveteleket kéthetente tartunk, jó hangulatban, beszélgetéssel, szalonnasütéssel, pinpong játszmákkal tarkítva.
Körünkben jellemzõ, hogy odafigyelünk az egészségre. Ennek érdekében különbözõ orvosi elõadásokat hallgattunk
meg, részt vettünk a szûrõvizsgálatokon.
Továbbra is várunk minden kedves nyugdíjas társunkat körünkbe! Csatlakozzanak családias hangulatú társaságunkhoz!
A Göcsej Múzeum sok szép látnivalója közül, Németh János iparmûvész alkotásával kívánok mindenkinek:
Áldott Békés, Karácsonyi Ünnepeket és egészségben gazdag Új évet!
Kovács Béláné Marika a Nyugdíjas Klub nevében
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A NÓTAKÖR HÍREI
Örömmel tudatjuk, hogy november 7.-én újra elkezdtük
próbáinkat vezetõnk, Bognár Gyula felépülése után.
A falunap óta most jöttünk össze elõször, mindenki nagy örömére.
Az elsõ próbát is jókedv és vidámság kísérte, készültünk a december 3.-án Kapolyon rendezendõ Idõsek napi rendezvényre.
Mûsorunk fantasztikusan jól sikerült, igazán kedves vendégszeretõ
és vendéglátó emberekkel találkoztunk.
Kedvességüket igazi, pörgõs, talpalávaló nótákkal igyekeztünk viszonozni.
Ez után Bognár Gyula önálló estje következett, aki hatalmas sikert
aratott, szinte senki nem tudta megállni, hogy ne énekeljen vele.
Kapoly pogármestere és a jelenlévõ résztvevõk, már most felkértek
minket a jövõ évi rendezvényükön való részvételre, amit szívesen
és örömmel elfogadtunk.
December 6.-án is nagy odaadással készülünk ez évi utolsó fellépésünkre a 9.-én tartandó nyugdíjas délutánra, errõl részletesen
Kovács Béláné a nyugdíjasok
vezetõje fog beszámolni.
Ezúton kívánunk minden
kedves olvasónak és nótakedvelõnek

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet.
Üdvözlettel:
Sebestyén Ica és Ferenc
a Szántódi Magyarnóta Kör
tudósítói.

Szántódi Hírlevél
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OLVASÓI LEVÉL

Köszönet a segítõknek
Történetem éppen öt éve kezdõdött és számomra az emberek összetartásával és elfogadásával kapcsolatban sok tanulsággal végzõdött. 2011 novemberében vásároltunk feleségemmel egy családi házat Szántódon, az Ady Endre utcában. Az ingatlanon egy régi parasztház és sok melléképület
volt, felújításra váró állapotban. Nagyon örültünk a család
új otthonának, terveztük a bõvítés lehetõségeit, amikor kiderült, hogy a terület beépíthetõségi mértéke nem 30% hanem csak 20. Sajnos az eladó félreinformált bennünket az
adás-vételkor. A valóságban is be volt már építve a telek
egyharmada, igaz nem minden szerepelt a térképmásolaton. A szabályos építési lehetõségeket keresve kérelemmel
fordultunk a község képviselõ-testületéhez, mivel akkor
volt folyamatban a település rendezési tervének módosítása. A tisztelt polgármester úr és egy képviselõ társa támogatta a beépíthetõség mértékének növelését. Sajnos úgyszintén ketten ellenezték, egy képviselõ tartózkodott, így
nem lett változás. Kérelmünket ismételten beadtuk, remélve azt, hogy a tartózkodás életképes döntésre változik. Nem
így lett, a szavazati arány változatlan maradt, a fejlesztési
lehetõség csak az érvényben lévõ szabályok szerint lehetséges. Ennek megfelelõen bõvítettük az ingatlant, amelybe
2013-ban be is tudtunk költözni. Megtehettük volna ezt úgy
is, hogy egy garázsnyi mérettel nagyobb készül el. Ugyanis

RECEPTEK
Megõrízte és közre adta Seregné Adrienne
Földessy Margit néni Karácsonyi receptje
Bejgli ahogy Õ csinálta:
0,5 kg liszt
8 dkg cukor,csipet só,reszelt citrom
22 dkg vaj, vagy fagyos zsír
2 dkg élesztõ
szódavízzel összegyúrjuk a tésztát,közép lágy legyen
2 cipóra osztjuk és pihentetjük fél órát,kinyújtjuk és
diós vagy mákos cukros töltelékkel megtöltjük,feltekerjük,tetejét megkenjük,
/ Lehet a tölteléket tejben cukorral megfõzni ,a diósba
mazsolát, mákosba meggyet tenni .Nálunk így készül.
Sütés elõtt hidegre tenni..../

Fotó a Földessy család gyüjteményébõl
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csak egy tárolóépület nagyságnyi nem fért bele a szabályozás mértékébe. Sebaj, ment tovább az élet, amíg elérkeztünk a 2014-es önkormányzati választásokhoz, amikor egy
új képviselõ-testület alakult. A település fejlesztési igényeihez igazodva, ismételten napirendre került a rendezési
terv módosítása, ennek részeként a mi újból beadott kérelmünk is. Csoda történt, senki nem ellenezte, sõt nem is tartózkodott egy olyan döntés meghozatalánál, ami senkinek
nem fáj és nem jelent többlet kiadást a településnek sem.
Érdekes módon õk tudták, hogy a lakosságot kell képviselniük, nem a saját eszmefuttatásaikat. Tették ezt úgy, hogy
az elõzõ testület hangadói tapasztalatlannak minõsítették
Õket. Köszönet a változásra szavazóknak, úgy gondolom
nemcsak Én érzem a pozitív változást Szántódon. Így jutottunk el öt év elteltével odáig, hogy elkészülhetett az az épület, ami már régen állhatna, duplán megfizetve az ilyenkor
szükséges bürokrácia költségeit. Pénzt, idõt, fáradtságot
nem kímélve, úgy gondolom, családommal együtt hozzátettünk ahhoz, hogy Szántód épüljön és szépüljön. A kedves
tartózkodó és nemmel szavazó urak is mindent megtettek
ezért? Döntsék el saját maguk! Itt szeretnék köszönetet
mondani Szántód község képviselõ-testületének, és mindazon személyeknek, akik segítségünkre voltak.

Áldott ,békés ünnepeket és boldog új évet kívánok.
Tisztelettel: Németh Zoltán Szántód ,Ady Endre utca 16.
Vadász lakoma ünnepekre. /Apukámtól tanultam.../
Valkói õzgerinc:
Egy tepsibe 4-5 db fehér és sárgarépát kockázunk , 2 -3 fej
hagymát is felaprítva rászórunk. Erre helyezzük az õzgerincet, szalonna csikokkal borítva.Só, bors, zöldfûszerek és
kis víz,olaj kerül rá..../.aki szereti fehérbort önthet alá víz helyett!
Befedjük fóliával és puhára pároljuk.Ne legyen sok a
szaftlé,lepiritjuk a zöldséget és a húst!
A zöldség és a hagyma megkaramellizálódik,nagyon fínom
köretként helyezzük a szeletelt hús mellé és burgonyapürét
adunk hozzá.
Én csodás kompót fél körtéket is megtöltök áfonya lekvárral
és úgy kínálom.
Másik családi kedvencünk az
Umbriai töltött fácán:
A fácánt kívül-belül megfûszerezzük sóval, borssal és majorannával...
Elkészítjük a tölteléket, fõtt gesztenyepüré 2o-25 dkg, nem
édes és rumos!, natúr .De magunk is elkészíthetjük a gesztenye masszát.. Összedolgozzuk 1-2 db. vízbe , vagy tejbe
áztatott kiflivel vagy zsömlével, 1-2 tojással, só,bors petrezselyem apróra vágva is kerülket bele.
A madarat beborítjuk szalonna csíkokkal és betekerjük friss
kelkáposzta levelekbe.
A tepsiben elhelyezett madár alá kis vizet, vagy fehérbort - a
kelkáposztára kis majorannát és olajat permetezünk. Egy fej
hagyma és zöldpaprika , fokhagyma is kerülhet a tepsinkbe.Folia alatt pároljuk, majd azt levéve pirosra sütjük.
Köret itt is burgonyapüré és a körte.
Jó étvágyat kívánok hozzá! Sereg Adrienne
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Szántódi Hírlevél

GYEREKSAROK
Összeállitotta: Galóné Kárpáti Ildikó

“Karácsonyi ajándék tippek:
Az ellenségednek, megbocsájtás.
Az ellenfelednek, tolerancia.
A barátodnak, a szíved.
Egy vásárlónak, szolgálat.
Mindenkinek, emberszeretet.
Minden gyereknek, jó példa.
Önmagadnak, tisztelet.”
(Oren Arnold)

Szántódi Hírlevél
Szántód Község Önkormányzatának lapja
Megjelenik:páros hónap utolsó hetében
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, Galó Tibor,
*
Készült 250 példányban a balatonföldvári Quick Press nyomdában.
Tel.: (30) 7258-666, Tel./fax: (84) 340-022, E-mail: nyomda@supraktv.hu
A lapban közzétett írások nem minden esetben a
Szerkesztõség álláspontját tükrözik.
Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza!
A szerkesztõség a beküldött írásmûvek tartalmi, stiláris hibáiért felelõsséget nem vállal.
A lap kereskedelmi forgalomba nem kerül.

SZÁNTÓD SOMOGY ÉSZAKI KAPUJA
SZÁNTÓDPUSZTA

PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM KÖZÖSSÉGI HÁZ

Nyitva tartás: április 15-október 15-ig

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

04.15-tõl 04.30-ig: 8.30- 15.00-ig (szombat,vasárnap zárva)
05.01-tõl 05. 31-ig: 8.30- 17.00-ig (szünnap nélkül)
06.01-tõl 08. 20-ig: 8.30- 18.00-ig (szünnap nélkül)
08.21-tõl 09.30-ig: 8.30- 17.00-ig (szünnap nélkül)
10.01-tõl 10. 15-ig: 8.30- 17.00-ig (szombat, vasárnap zárva)
A téli idõszakban csoportokat elõzetes bejelentkezés
alapján tudjuk fogadni.
Tel./Fax: +36 (84) 348-947; +36 (84) 348-946; 06-30/447-82-16
06 30/ 458-16-13
E-mail: szantodpuszta@gmail.com
http://www.szantodpuszta.hu

Téli Szántódpuszta

FONTOSABB TELEFON SZÁMOK
Körzetszám 84
Irányító szám 8622
Mentõk
104
Tûzoltóság
105
Rendõrség
107 519-150
Segélyhívó
112
Rendõrjárõr Balatonföldvár
06/20/ 448-7941
Kormányhivatal Balatonföldvár
84/540-025
***
Önkormányzat Szántód
347-685
Polgármester Vizvári Attila 545-047, 06/30/905-3015
Mûszaki csop. vez.Vajtai László
06/30/916-0140
Falugondnok Mucza Milán
06/30/400-1221
Turista információ Albert G.Réka
345 - 384
Könyvtár Maurer Teodóra, 15 órától
345 - 384
Családgondozó Csizmadia Viktória
84/362-545
Közterületi rendész Kerekes Zoltán 06/20/328-1404
Polgárõrség Szántód
06/30/282-7279
Általános Iskola
340-013; 540143
Zeneiskola
340-832; 06/20 2030-757
Óvoda B.földvár
340-465; 540-266
Óvoda Kõröshegy
340-747
Állatorvos Dr. Dagon Judit
06/30/927-1500
Áramszolgáltató
06/80/205-020
BAHART inform. Komp
348-744
Biztosítás Brunner Jánosné
06/30 553-5684
Fogászat Balatonföldvár
340-670
Földvár TV
340-319
Gyógyszertár Balatonföldvár
540-904
Gyógyszertár Köröshegy
540-020
Kistérségi Iroda Balatonföldvár
540-269
Kórház-Rendelõintézet Siófok
501-700
KÖGÁZ hibabejelentõ
06/80/301-301
MÁV infó Szántód
06/1 349 4949
Orvosi rendelõ B.földvár
540-246
Orvosi ügyelet B.földvár
340-113
Orvosi rendelõ Kõröshegy
340-008
Postahivatal Szántód
348-818
Rendõrõrs B.földvár
340-004
Rendõrség körzeti megbízott
Molnár Balázs
06/70/415-9728
Siókom Kft. (Hulladékszállítás)
84/503 - 200
VIDaNET kábeltelevízió Zrt.
1203
Vízmû hibabejelentõ
06/40/240-240

Hétfõ:

14.50 - 15.50 Somogy Megyei Kormányhivatal,
Siófoki Járási Hivatal ügyfélfogadása
- Ügysegéd: Németh Adrienn
15.00 - 18.00 Könyvtár, internet hozzáféréssel
17.30 - 19.00 Szántódi Magyar Nótakör kéthetente-

Kedd:

14.00 - 16.00 Nyugdíjas Klub
- havonta az utolsó keddi napon
- a téli hónapokban 14.00 órától

Szerda:

8.30 - 11.30 Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
- Családgondozó: Csizmadia Viktória
Központ: 8624 Balatonszárszó, Fõ u. 48.
Tel/Fax.: 06 84 362-545 ;
E-mail: szgysz@bfterseg.hu
13.00 - 14.00 Rendõrségi fogadóóra
(érdeklõdés szerint)
Rendõrségi körzeti megbízott:
Molnár Balázs r.ftörm. Tel.: 06 70/ 415 97 28
17.30 – 18.30 AEROBIK - emel. nagyterem
(dec. 15-ig)
18.00 - 19.00 Polgárõrség - minden hó II. szerda
(megbeszélés szerint)

Csütörtök: 15.00 - 18.00
17.00 - 19.00

Könyvtár, internet hozzáféréssel
Istentisztelet: Kr. Sz. Egyház

Figyelem:
- Szántódon az AEROBIK órák a pályázat keretén belül
október15-ével befejezõdtek, de az önkormányzat felvállalta az
oktató díjának kifizetését december 15-ig. Tehát az utolsó óra
2016. december 14-én lesz.
- Farsang idején újra megtartjuk a nagysikerû FORRALTBORFÕZÕ VERSENYT! Várjuk 2017-ben is a jelentkezõket!
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/ 345-384, 30/ 265-49-81
E-mail:info@szantod.hu www,szantod.hu
A. G. Réka mûvelõdésszervezõ

