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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
A képviselõ-testület 2017.június-július hónapban hozott határozatairól tájékoztatás
A képviselõ-testület 2017.június 8 -án megtartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:
- A képviselõ-testület megtárgyalta „A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatellátással kapcsolatos döntések meghozatala” címû elõterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
I.
A képviselõ-testület tudomásul veszi a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsának 6/2017.(V.04.) számú határozatában foglalt döntéseket, és támogatja a DBRHÖT és a SIÓKOM Np Kft., mint
alapító tagok részvételével közös közszolgáltató létrehozását DBR Dél-Balatoni Régió Nonprofit Kft. elnevezéssel,
15.000.000,- Ft törzstõkével, melybõl a DBRHÖT törzsbetéte 4.800.000,- Ft pénzbeli szolgáltatásból, a Siókom Np Kft.
törzsbetéte 150.000,- Ft pénzbeli szolgáltatásból áll. A közszolgáltató székhelye: 8600 Siófok, Papfõdi u. 3.
II.
A képviselõ-testület a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
6/2017.(V.04.) számú határozatában foglaltakra tekintettel, hozzájárul és elfogadja a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása IV. 2. pontjának módosítását oly módon, hogy Társulási
Megállapodás IV.2. pontja kiegészül az alábbi IV.2/a. ponttal:
„IV.2/a. Jelen társulási megállapodás aláírásával a Tagok, mint települési önkormányzatok a Társulásra ruházzák át a
hulladékról szóló törvényben meghatározott, kötelezõen ellátandó települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási feladatellátást - a regionális hulladékgazdálkodási rendszer egységes mûködtetésének biztosítása céljából – oly módon, hogy
felhatalmazzák a Társulást a közszolgáltatási szerzõdés megkötésére (úgy, mint közszolgáltató kiválasztása, közszolgáltatási szerzõdés megkötése, módosítása, megszüntetése).”
A képviselõ-testület felkéri a polgármestert a döntésnek a DBRHÖT Társulási Tanácsa részére történõ megküldésére, egyidejûleg felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására.
III.
A képviselõ-testület a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
6/2017.(V.04.) számú határozatában foglaltakra tekintettel, a Társulásra ruházza át a hulladékról szóló törvényben meghatározott, kötelezõen ellátandó települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási feladatellátást - a regionális hulladékgazdálkodási rendszer egységes mûködtetésének biztosítása céljából – oly módon, hogy felhatalmazza a Társulást a közszolgáltatási szerzõdés megkötésére (úgy, mint közszolgáltató kiválasztása, közszolgáltatási szerzõdés megkötése, módosítása, megszüntetése) abban az esetben is, ha a Társulási Megállapodásnak a hulladékkezelési közszolgáltatási feladatellátás átruházására és átvállalására irányuló módosítása (elõterjesztés 2. számú melléklete szerint) bármely okból nem jön
létre.
IV.
A képviselõ-testület kezdeményezi, hogy a jelenleg érvényes és hatályos 2016. 12.30. napján létrejött közszolgáltatási szerzõdés az önkormányzat és a jelenlegi közszolgáltató között közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön oly módon, hogy a
megszüntetés akkor lép hatályba, amikor a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és az
új regionális közszolgáltató között megkötött új közszolgáltatási szerzõdés is hatályba lép.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerzõdés megszüntetésének kezdeményezésére és az
ezzel kapcsolatos megállapodás megkötésére.
-

A képviselõ-testület az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített
átfogó értékelést jóváhagyta.
A képviselõ-testület a szociális alapszolgáltatás – étkeztetés 2016.évi tevékenységérõl szóló beszámolót elfogadta.
A képviselõ-testület a közterületek elnevezésérõl és a házszámozás szabályairól szóló 4/2013.(VI.30.) önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdése szerinti jogkörében eljárva az ingatlan-nyilvántartások egyezõségének érdekében
a Fürész utca közterület elnevezés pontosítását javasolta.
A képviselõ-testület a SZIP projekt keretében WI-FI antennák telepítésére érkezett ajánlat ismertetése napirendet
továbbtárgyalásra alkalmasnak tartotta és megbízta a polgármestert a felmerült kérdések tisztázására.
A képviselõ-testülete tudomásul vette Ádánd Község Önkormányzatának a Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási
Társulásból 2017. december 31. napjával való kilépését, és a társulási megállapodás ennek megfelelõ módosítását, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást jóváhagyta.
A képviselõ-testület a közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatásra pályázat benyújtása napirendet elnapolta.
A képviselõ-testület a házasságkötés során nyújtott szolgáltatás szabályairól és díjáról szóló 5/2017.(V.2.) önkormányzati rendelet tárgyában tett törvényességi felhívást megismerte, azt elfogadta.
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A képviselõ-testület 2017.június 22 -én megtartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:
-

-

A képviselõ-testület döntött arról, hogy a Magyarország 2017. évi központi költségvetésérõl szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 4. a) pontjában meghatározott közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatás jogcímen pályázatot nyújt be az önkormányzat által fenntartott Palóczi Horváth Ádám Közösségi Ház közösségi színtér berendezési tárgyainak gyarapítása, laptop beszerzése, valamint az épület karbantartása, felújítása, nyílászárók cseréje,
fûtéskorszerûsítése céljára. A képviselõ-testület a támogatási kérelem benyújtásához 130.000,- forint önrészt a
2017. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.
A képviselõ-testület a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény 20/A.§-a alapján pályázatot
hirdetett közmûvelõdési szakember III. munkakör betöltésére.

A képviselõ-testület 2017.július 19 -én megtartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:
-

A képviselõ-testület a SZIP projekt keretében WI-FI antennák telepítésére érkezett ajánlatot megismerte és nem
támogatta az antennák kiépítését a közösségi ház épületén.
A képviselõ-testület dr.Katona Éva Judit gyógyszerész Szántód községben közforgalmú gyógyszertár létesítésére
vonatkozó kezdeményezését megismerte. A képviselõ-testület a gyógyszertár létesítését támogatja.
A képviselõ-testülete a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015-2017.évi
mûködési hozzájárulásáról és a pótbefizetésrõl szóló tájékoztatást megismerte. A képviselõ-testület megbízta a
polgármestert, hogy a 2015-2017.évi mûködési hozzájárulás átutaltatásáról a költségvetési tartalék terhére gondoskodjon. A képviselõ-testület a pótbefizetés tekintetében további egyeztetéseket tart szükségesnek.

A képviselõ-testület 2017.július 25 -én megtartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:
-

A képviselõ-testület tudomásul veszi a Dél-balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 12/2017.(V.30.) számú döntésében foglaltakat és elrendeli a SIÓKOM Nonprofit Kft. által
elrendelt pótbefizetés alapján meghatározott 2 019 008 Ft összegû hozzájárulás teljesítését, melynek fedezetét
2017. évi költségvetésében biztosítja.

A képviselõ-testület 2017.július 29 -én megtartott ülésén
az alábbi döntéseket hozta:
-

A képviselõ-testület az elõterjesztés alapján, a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítéséhez, és a Településképi Rendelet megalkotásához kapcsolódó feladatok ellátására a Konszenzus Pannónia Zrt.-vel
kíván szerzõdést kötni.

A képviselõ-testület június-július hónapban az alábbi
rendeleteket alkotta:
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
6/2017.(VI.16.) önkormányzati rendelete
a házasságkötés során nyújtott szolgáltatás szabályairól
és díjáról szóló 5/2017.(V.02.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
7/2017.(VII.26.) önkormányzati rendelete
Szántód Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésérõl szóló 2/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kissné Bolha Andrea fõtanácsos
Szántód referens
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és az
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A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI
TISZTELT SZÁNTÓDI LAKOSOK!
TISZTELT NYARALÓK!
KEDVES OLVASÓ!

Néhány fénykép a július, augusztusi programokról

Gyermeknapon

Horváth Cecília vagyok.
Abban a megtiszteltetésben lett részem, hogy községük
csapatának tagja lehetek. A Pálóczi Horváth Ádám Közösségi Ház rendezvényszervezõjeként kérem Mindany-

Szt. Iván nap a Rigó utcai strandon

nyiuk bizalmát és támogatását, hogy munkámat elsõsorban az Önök megelégedettségére tudjam végezni.
1975-ben születtem, Zamárdi lakos 1993 óta vagyok. Két
gyermekem van: lányom 4 éves, fiam 13. Tanulmányaimat az érettségi után Zamárdiban folytattam, ahol 2 évig
német nyelven idegenforgalmi ismereteket és angol
nyelvet tanultam. 2000. februárjától, 16 éven keresztül a
Zamárdi Tourinform Iroda dolgozója voltam, sok egyéb
feladat mellett rendezvények szervezésével, azok lebonyolításával és turisztikai információszolgáltatással foglalkoztam.

Szt. Iván napi tûzgyújtás

Eközben munka mellett, jó eredménnyel zártam Székesfehérvárott egy OKj-s képzés keretein belül a - munkakörömhöz és feladataimhoz nélkülözhetetlen szakirányú felsõfokú idegenforgalmi szakmenedzser képzést. A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán német nyelvet hallgattam.
Sok szeretettel várom Önöket, Kicsiket és Nagyokat a település rendezvényein és megköszönöm, ha építõ kritikákkal segítik munkámat.
Tisztelettel:
Horváth Cecília

Autószentelés
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Megemlékezés a szobornál
A KÖNYVTÁR HÍREI

A Vl. SZántódi Kötõdésû Írók Találkozója
Július 8-án (szombaton) 10 órakor vette kezdetét a Vl.
SZKÍT rendezvényünk, amelyet Kurdiné Éberhardt Edit
alpolgármester nyitott meg. A vendégeket jómagam köszöntöttem. Átadtam mindazon alkotók üdvözleteit, jókívánságait, akik a korábbi hasonló rendezvényeink aktív résztvevõi voltak, de ez alkalommal sajnos valami ok miatt nem
tudtak az idei találkozón megjelenni.
Gyertyát gyújtottunk a tavasz folyamán elhunyt a korábbi SZKÍT-ek rendszeres résztvevõje, Werner Stöckl osztrák
költõ, író és grafikus emlékére. A kötet fordítójaként megemlítettem néhány gondolatot az író legutolsó könyvérõl Rex, ein wahres Hundeleben /Rex, egy igazi kutya élete/ amit Werner sajnos már nem tudott kézbe venni.
Ez a gyertyaláng lobogott a közelmúltban elhunyt neves
írónõnk, Jókai Anna emlékére is. Az õ tiszteletére került
felolvasásra Zsirai László búcsúztató szövegének egy részlete, valamint Almássy Katinka felolvasta az ez alkalomból
írt költeményét.
Elsõként Kellei György Így lettem hajléktalan címû tárcanovelláját hallgathattuk meg. Az író újabb terveiben szerepel egy olyan regény, amely cselekményének Szántód lesz
a helyszíne.

Almássy Katinka, balatonföldvári költõ, író legújabb
verseibõl olvasott fel és ismertette a Rengõ Helikon címû
legutóbbi kötetét. Katinka 60. születésnapom kapcsán egy
hozzám írt versével és csodálatos virágcsokorral lepett meg.

Ebben az évben új vendégeink voltak, Kanizsa József író,
költõ és Németh Nyiba Sándor költõ, zeneszerzõ, olimpikon személyében. Mindketten a Magyar Kultúra Lovagjai.
Kanizsa József az életútjáról számolt be, az eddig megjelent negyvenhat kötetérõl beszélt és gyermekverseibõl
adott ízelítõt. Németh Nyiba Sándor mesélt gyermekkoráról, szólt sporteredményeirõl és figyelmünkbe ajánlotta a
Nyibaizmus - Ne szégyelld, hogy van lelked címû könyvét,
ami az említett területeken túl a költõ verseit valamint egy

gazdag fényképes összeállítást tartalmaz. E sokoldalú
sportember saját verseit gitárkísérettel igen színvonalasan
adta elõ.
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A kezdetektõl megtiszteli rendezvényünket Gyócsi László
újságíró, író, aki számunkra a Harc az életért, A béke buktatói címû történelmi regényeit valamint a legutóbb megjelent Az utazó címû útirajzát mutatta be.
Vendégeink vezetésemmel közösségi házunkban egy sétát tettek, az emeleten megtekintettük a Tüskés Tibor emléksarkot, a földszinti aulában pedig a 200 éve született

Arany János tiszteletére összeállított kiállítási anyagot.
A ház bemutatása után - köszönet az alkotótárs hölgyeknek, akik a maguk által frissen elkészített ízletes kínálóval
vártak ránk - szendvicseinket jóízûen elfogyasztottuk .
Két korábbi verseskötete megjelenése után Simonné
Pohner Mária ebben az évben új mûfajjal próbálkozott,
balladáit olvasta fel.
Laczkó András fõszerkesztõ Írók a Balaton mellett
címmel kezdeményezett beszélgetést. Hozzászólásainkkal
településenként haladva gondolatban „körbejártuk“ a tavat és egymást kiegészítve kiemeltük az egyes helységek neves alkotóit.
Ismét nagyszerû elõadást tartott Vasvári Zoltán etnográfus lelkes és rendszeres SZKÍT résztvevõnk a „Tartani a
tollat mozdulatlan“ címû Rónay György életmûvét összefoglaló bibliográfiáról és annak fogadtatásáról. Mint megtudtuk, új feladataként õ szerkeszti a Tradíció címû magazint.
Szakáli Anna Zamárdiban élõ költõ a Pillantás címû immár hatodik - verseskötetét hozta el hozzánk. Legújabb
kötetébõl néhány verset olvasott fel. Anna egy igazán értékes, 1927-bõl származó, Máyer János nevére kiállított elis-

Szántódi Hírlevél

visszaadni, hogy az ott ismét méltó helyen megtekinthetõ
legyen.
Morvayné Török Csilla minden eddigi találkozónkon
aktívan részt vett és azok eseményeit rendszeresen fotózta.

Most a helyi újságunk két évtizedes szerkesztõi teendõirõl
számolt be. Az idei SZKÍT alkalmával is sok felvételt készített, amit ezúton is köszönök, e cikk fotóanyaga is az õ
munkája.
A délutáni kávészünet mindenki számára hozott egy kis
felfrissülést. Azt követõen beszéltem - a betegsége miatt
sajnos távollévõ - Hidvégi Iván második könyvérõl, ami az
Ünnepi könyvhét elõtt „Fiúk, fel a fejjel, a harsona zeng“
címmel került kiadásra. (Kedves olvasóink errõl a kötetrõl
bõvebben a könyvajánlómban olvashatnak.)
Majd röviden szóltam a magánkiadásban 2016-ban megjelent Mozaikok Teodórától címû könyvemrõl és megemlítettem, hogy idõközben az ARANYPOR és a szél-járás címû irodalmi folyóiratokban jelentek meg írásaim.
Ezután megtekintettük Morvayné Török Csilla fényképes
összeállítását, ami a községünk 20 éves önállóságát köszöntõ ünnepség alkalmából készült. A vetített képek segítségével „végigsétáltunk“ községünkön és láthattuk annak a két
évtized folyamán történt jelentõs változásait, lényeges, sokoldalú és elõnyös fejlõdését.
Az egész napos program - bízva abban, hogy jövõre hasonló körben és nemes céllal ismét találkozhatunk - a zárszavammal végzõdött.
Örvendetes, hogy az alkotók ezen a találkozón sok javító
szándékú tanácsot adtak egymásnak, komoly konferenciahangulat alakult ki és új barátságok is köttettek. A találkozónak volt némi hozadéka, gondolok a következõkre:
Laczkó András meghívta könyvbemutatóra Szakáli Annát a
balatonlellei könyvtárba; egymástól is rendeltünk, vettünk
könyveket; volt példa kölcsönös ajándékozásra; valamint a
találkozó óta Németh Nyiba Sándor jóvoltából megzenésítésre került Szakáli Anna, Simonné Pohner Mária és jómagam néhány verse, CD készült róluk..
***

merõ és dicsérõ oklevelet mutatott meg nekünk. Közösségünket is meglepte, hogy õ ezt az akkori Szántódpusztáról
származó, a szülei által szépen megbecsült dokumentumot
bekereteztette és azt Szántódpuszta vezetõjének kívánja

A 200 éve született Arany János tiszteletére - hírlevelünk elõzõ számában a már elõre jelzett idõpontoknak
megfelelõen - július 3-án és 6-án - a könyvtárban neves mûvészek elõadásában CD-rõl hallgattuk meg Arany János
verseit.
Az Arany gyûjtemény - változatlanul a könyvtár elõterében tekinthetõ meg - a napokban egy igazán értékes darab-

Szántódi Hírlevél

8. oldal

2017. augusztus

kézirattal, Dr. Pillis Iván írásával. A régi Somos története
címû anyagot Dr. Kiss Pál címzetes fõjegyzõ úr - õ volt szíves ezt az anyagot Szántódnak ajándékozni - kapta Amerikából Dr. Pillis Iván hozzátartozójától.
A Polgármesteri Hivatal vette meg könyvtárunk számára
A jeles téglák, jeles emlékeink címû kötetet, amely Szántóddal - jeles tégláival - kapcsolatos adatokat is tartalmaz.
Ez a kötet is gyarapítja a községünkkel kapcsolatos írott
emlékeinket.
***
Megköszönöm kedves olvasóim nevében is az ajándékkönyveket a következõ személyeknek: Bien Jánosnak,
Fenyvesi Jánosnénak, Kiss Ritának, Kiszter Ildikónak, Kovács Sándornak, Rékasi Bálintnak és Ákosnak.
***

bal bõvült. Köszönet illeti kedves olvasómat, Morvay Zsoltot, aki - nagyapja 1897-ben kapott jutalomkönyvét, egy
1895-ben csodálatos kiadásban /különleges anyagú és mintájú a címlapja, a lapok aranyozott széllel vannak ellátva/ megjelent Arany János kötetet - adta be a már meglévõ dokumentumok bõvítésére.
Az idei év igen gazdag kerek évfordulókban.
Az idén 100 esztendeje született Szabó Magda, aki eredetileg költõként indult. Leghíresebb regénye Az ajtó, mely
könyvtárunkban is fellelhetõ. Ajánlom mindenki szíves figyelmébe, aki a határozott házvezetõnõ Szeredás Emerenc
lakásajtaja mögötti rejtélyre kíváncsi. Ez a történet az írónõ személyes életrajzának is része, mert a házvezetõnõ és
közte barátság alakul ki. Szabó Magda könyvtárunkban
meglévõ, kölcsönözhetõ mûvei: Abigél, Az õz, A szemlélõk,
Disznótor, Für Elise és a Merszi, Möszjõ címû kötetek. Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a kerek évfordulóra való tekintettel új kötetekkel, új külsõvel megjelenik a Szabó
Magda életmûsorozat.
***
130 éve született Karinthy Frigyes író, aki vezéralakja
volt kora irodalmi-és kávéházi életének. Népszerûségét humoros írásainak köszönhette, mert a „humorban sem ismert tréfát“. A Nyugat egyik legnagyobb írója és egy géniusz volt.
Felhívom kedves olvasóink figyelmét arra, hogy helytörténeti anyagunk ismét gazdagodott egy Somost bemutató

Ezen a nyáron az afrikai hõség ellenére kedves olvasóink
szorgalmasan jártak a könyvtárba. Sokan magukkal vitték a
partra az olvasnivalót, mások a Balatonban való megmártózás után tértek be hozzám könyvet kölcsönözni. Megfigyelhetõ, hogy egyre többen saját számítógéppel rendelkezve
dolgoznak a könyvtár elõtti padon. Már nem jellemzõ, hogy
a könyvtárban sorban állva várakoznak az emberek, hogy
internetezni tudjanak. Visszatérõ középiskolásom - Veres
Dániel - néhány alkalommal az állomány rendben tartásában szorgalmasan segédkezett. Szántódi nyaralásuk idejére
több új olvasó is beiratkozott könyvtárunkba. Mindig örülök a visszatérõ olvasóinknak és hiányolom a magas koruk
vagy betegségük miatt elmaradozó személyeket.
Nyári könyvtári élményeim közül egy követendõ, példaértékû cselekedetrõl is írnék.
Egy kedves kisfiú néhány kötetünket még táborba is magával vitte. Csak arra nem gondolt, hogy hirtelen érkezõ zápor esetén a sátorba befolyó esõvízben a holmija elázhat.
Sajnos egy vadonatúj könyvtári könyvünk is vizes lett, lapjai meghullámosodtak, penészedni kezdtek. A kisfiú szülei
mindent elkövettek, hogy a tönkrement könyvet beszerezzék és azt intézményünk részére mielõbb pótolják.
Takács László és kedves családja példaadóan cselekedett. A
nagyszülõk beszámoltak a történtekrõl, a tönkrement könyvet is visszahozták, a megfelelõ új kötetet pedig meglepetésszerûen átnyújtották.
Írásban is szeretném számukra tisztelettel megköszönni
minden figyelmességüket és ezt a korrekt eljárást.
***
Szezonzáró falunapunkon (augusztus 26-án) - a korábbiakhoz hasonlóan, az ünnepségre felállított sátorban - a
könyvasztalnál az idén több költõvel és íróval várom sok
szeretettel az érdeklõdõket. A könyvbarátok beszélgethetnek az alkotókkal - várhatóan megérkezik Gyócsi László,
Kanizsa József, Maurer Teodóra, Németh Nyiba Sándor,
Simonné Pohner Mária, Szakáli Anna - és dedikáltathatják
velük a korábbi és újonnan vásárolt köteteiket.
Maurer Teodóra
könyvtáros
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KÖNYVAJÁNLÁS
Hidvégi Handl Iván: „Fiúk, fel a fejjel, a harsona zeng...“
Emlékezés az óbudai 21. számú Gárdonyi Cserkészcsapatra

Szántódi Hírlevél

éled. A közelmúltban egyre több fiataltól hallottam, hogy
cserkésztáborba megy. Gondolom többeken egyetértünk
azzal, hogy ez a mozgalom - amit Hidvégi Iván kötete is hitelesen rögzít, a jelen ifjúságának bebizonyít - korunk gyermekeit vallásosságra, jellemépítésre, fegyelemszeretetre,
leleményességre és önzetlenségre tanítja.
Hidvégi Iván új kötete a Kairosz Kiadó gondozásában
2017-ben jelent meg, ami iránt már igen szép érdeklõdés
mutatkozott úgy a 25. Szent István Könyvhéten, mint a 88.
Ünnepi Könyvhéten.
A „Fiúk, fel a fejjel...“ címû kötetrõl az immáron hatodik
alkalommal megtartott Szántódi Kötõdésû Írók Találkozóján /Vl. SZKÍT/ is egy rövid ismertetõt tartottam. A most
ajánlott kötet könyvtárunkban kikölcsönözhetõ, valamint
1500,- Ft-ért megvehetõ.
A kötet olvasásához kellemes idõtöltést kívánok.
Maurer Teodóra
könyvtáros

ÚT A HITHEZ
Kedves római katolikus olvasóink figyelmébe
ajánlom az Evangélium címû televíziómûsort,
amit a zamárdi Kocsi György fõiskolai tanár
/Gyuri atya/ vezet. A 2017. január 8-án indult
új sorozat 25 perces adásait az M5 TV mûsorában minden vasárnap reggel 7 óra körül tekinthetik meg. /Ismétlés: hétfõn dél körül az M5
TV programjában és szombaton éjfél körül a
Duna World csatornán/.
Az adás elérhetõségének linkje:
http://zamardi.plebania.hu/evangelium.html
Az író iránti legnagyobb tisztelettel ajánlom Önöknek minden korosztály számára érdekes lehet - elolvasásra a
községünkhöz több évtizede kötõdõ Iván bácsi (83 éves)
második könyvét. Idõs kora ellenére igen pontosan emlékszik vissza a cserkészet múltjára, a saját igen tartalmas cserkészéletére és annak változatos élményeire.
A cserkészmozgalom elindítója Angliában, 1908-ban
Robert Stephenson Baden Powel, angol tábornok volt. Hazánkban az elsõ csapatok 1910-1913-ban alakultak, megalakításukban elsõsorban a Református Egyház járt az
élen.
Figyelemfelkeltõ a kötet címe, hiszen az a cserkészinduló
kezdõsora, melynek szövegét Sík Sándor írta és a zenéjét
Turry Peregrin szerezte.
A mostanában alakult és mûködõ cserkészcsapatok ennek
a kötetnek a révén sok érdekességet, ötletet lelhetnek ebben a hiánypótló könyvben.
Mindazok, akik érdeklõdnek a cserkészek egyenruhája
iránt, megtalálják annak alapos leírását. Megtanulhatjuk
köszöntésüket, ismerkedhetünk jelvényükkel, indulójukkal
és dalaikkal, magunk is elsajátíthatjuk ezeket az énekeket,
hiszen azok kottája is lejegyzésre került. Az akkori cserkészek történeteivel bejárhatjuk az óbudai Gárdonyi Cserkészcsapat egyes túraútvonalait is, magunk elé képzelhetjük a gondos tájleírással bemutatott vidékeket. Az igen olvasmányos stílus miatt szinte átélhetjük a volt cserkészekkel együtt az egyes táborozásaik gazdag úti-és egyéb élményeit.
A kötet értékét növelik a korabeli dokumentumok és a
fényképfelvételek, valamint az író nagy hitelességre való
törekvése, az adatok alapos pontosságára történt odafigyelése, ami miatt a könyvben a téma kutatói is értékes adatokra lelhetnek.
Ez a gyerek-és ifjúsági mozgalom valláserkölcsi alapon állt
és áll ma is. Ezért is örvendetes, hogy ez a mozgalom újra-
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SZÁNTÓDPUSZTA HÍREI
Az idei nyár is számos színes programokról, fesztiválokról,
rendezvényekrõl szólt a Balaton közelében nyaraló vendégek örömére.
2017 ismét a vitorlások éve a Balatonon. A szórakoztató
programokkal teli sétahajók a mi vendégeink körében is
nagy érdeklõdést váltott ki, folyamatosan osztogattuk a Balatoni Hajózási Zrt által eljuttatott információs anyagot.
A kánikula inkább a vízhez vonzotta a turistákat, nyaralókat, de egy kellemesebb, hûvösebb idõ folytán Szántódpuszta látogatottsága is megnõtt, örömmel fogadtuk a belépõért sorban álló vendégeket.
Július 01-02
Íjászversenyt tartottunk a Milites Crucis Sacrae Hagyományõrzõ Egyesület szervezésében.
A verseny kiválóan sikerült, az elõzõ évhez képest többen
neveztek a versenyre. 90 fõ érkezett és egyre nõ a kisebb
korosztály érdeklõdése.
Számos program színesítette a rendezvényt. Voltak elõadások, melynek keretén belül ismerkedtek a történelmi múl-

magukra öltik a nehéz, több kilós páncélokat, de közben élvezik a kardok súlyát és a többi viselet próbáját.
Céloznak, a hajító fegyverek hol célba, hol a zöld fûben landolnak, de a több próbálkozás sikert hoz.
Szeptemberig még nyitva áll az aréna, aki kedvet kapott,
még ki lehet próbálni az íjászatot, vívást, sõt, a tábori élet
mindenapjaiba is bepillantást lehet nyerni.
Július 07-08-09
Alkotótábor, zenei rendezvényünk ismét megtartásra került.Minden fesztiválszezon színes programokkal bõvelkedik és várja a zene szerelmeseit.
Ezen az éven immár negyedszerre lett Szántódpuszta
kejelölt területe átadva egy olyan zenei rendezvénynek,
aminek stílusa nagyjából az ambient- elektronica- dubtechno- house-techno vonalon mozog.
Ahogyan a neve is mutatja, sokkal inkább egy tábor, egy
kempingezés, egy nyaralás, ahol végig szól a zene.
Ide mindenki azért jön, hogy szórakozzon, nagyokat beszélgessen és persze a zenét élvezze.
Mindehhez egy rendezett terület és a dombról egy gyönyörû kilátás is tartozik, ezért sokak kedvenc helye is lett, errõl
tanúskodnak a közösségi oldalakon feltöltött kedves fotók,
emlékek.
A rendezvény mellett zavartalan volt a megszokott látogatás, a kiállítások nem voltak zárva.
Több fesztiválozó érdeklõdéssel ismerkedett meg Szántódpuszta látnivalóival és történetével.

tunkkal, a középkori eszközökkel, nyilvános bemutatók,
íjászat, tábori élet hangulata tette látványossá a rendezvényt.
A lelkes csapatok jövõre is Szántódpusztát választják az
íjászverseny színhelyének, sõt már jelezték mások is, hogy
külön versenyt tartanának. Szó esett esetleg egy országos
versenyrõl is, ami csak növelné Szántódpuszta látogatottságát és helyt adna egy szép és történelmi hagyomány megrendezésének.
Természetesen, mi ennek a kezdeményezésnek örömmel
helyt adunk.Annak is, hogy az évente több turnusban megtartott lovas tábor mellett íjásztábor is fog mûködni.
Már egyeztetések folynak egy lelkes kis csapattal karöltve
az íjász-és kézmûves tábor szervezését illetõen.Én minden
segítséget megadok és támogatom ezt a nemes kezdeményezést, hiszen - utat kell mutatnunk a fiatalságnak a szabadidõ hasznos és értelmes eltöltésére.
A Milites Crucis Sacrae hagyományõrzõ Egyesület egész
szezonban bemutatókat tart, a hozzánk látogató vendégek
kipróbálhatnak minden olyan harci fegyvert, mely az akkori idõkben a lovagok számára használatos volt.
Van is érdeklõdõ, kicsik és nagyok egyaránt próbálkoznak,

A helyszín már jövõre is foglalt, de a népes táborozók még
idõben foglaltak 2018-ra szállást is, hiszen azért a külön
szoba és a komfort mégis kellemesebb.
Egyre többen érkeznek és szinte családtagként üdvözlik
egymást, legalább ezen a rendezvényen.
Július 14-15.
Indonéz napokat tartottunk a Kulturális és Hagyományõrzõ Napok keretein belül a Szántódpusztai Idegenforgalmi
és Kulturális Központban.
A rendezvény nem egy megszokott hangulatú volt, hiszen
hozzánk látogatott H.E.Wening Esthyprobo Indonézia
Nagykövet Asszonya, aki egyben az indonéz kiállítást is
megnyitotta.
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Az említett idõpontban megrendezésre kerülõ kiállítás,
szelektív idõszaki tárlat volt, Indonézia táncait mutatta be.
A rendezvényen szerepelt Kovács P. Attila csodálatos fotókiállítása: Indonéz anyag gyûjtemény.

Bemutatásra került még:
Wayang árny bábkiállítás
Gamelán hangszer kiállítás
Indonéz gamelán zene
Gasztro úti beszámoló és indonéz fõzõ iskola, melynek

elõadásában Bézi Péter, az Indonéz –Magyar Kulturális
Egyesület elnöke a csodálatos indonéz teák elkészítésének
fortélyairól ejtett szót. Az indonéz kávé és tea ízeket másnap is, a délelõtti órákban lehetett kóstolni.
A szünetben finomabbnál finomabb indonéz teasüteményeket, különleges falatokat lehetett kóstolni.
Gyönyörû táncos lányok mutatták be az indonéz kultúra
színes táncait, mindenkit elkápráztatva. Számos fotó készült a lányokkal, mert egy örök emlék a nem mindennapi
programból és a szép táncos lányokról.
A megnyitó vendége volt még Vizvári Attila, Szántód Község polgármestere, aki velem együtt köszöntötte a nagykövet asszonyt.

A kiállítás szervezõi:
Indonéz-Magyar Kulturális Egyesület, Bézi Péter elnök közremûködésével
Szántódpuszta
Kulturális
Központ
Fiatal Mûvészek Galériája
/ Bézi Péter: Egyesületünk 1996 áprilisában alakult meg
Yogyakarta városában, Jáva szigetén. Létrehozói néhány lelkes
magyar diák, akik az Indonéz Köztársaság Kormánya „Dar-
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masiswa” ösztöndíjának köszönhetõen e páratlan, csodálatos
szigetországban tanulhattak, valamint indonéz barátaik, akiket elbûvölt az a lehetõség, hogy minél többet megtudhatnak a
számukra mitikus messzeségben lévõ Európa egyik, méretekben szerény, ám kulturális kincsekben igen gazdag országának
életérõl/
Az Egyesület célja, hogy kiadványokkal, elõadásokkal, zenei,
mozgásmûvészeti, valamint színházi bemutatók szervezésével,
kiállítások anyagának gyûjtésével és gondozásával, valamint
ezek széleskörû publikálásával tegye könnyebben megismerhetõvé Indonézia és Magyarország érdeklõdõ polgárai számára a
két ország kulturális kincsét”.

Úgy gondolom, hogy ez a rendezvény gyönyörûen bizonyította, hogy az érdeklõdés nagy más ország hagyományai és
kultúrája iránt.
A megnyitó után a követség munkatársai számára csikós

2017. augusztus

bemutatót tartottunk és természetesen a területen minden
kiállítást bemutattunk.
Fotók bizonyítják, hogy a nagykövet asszony mennyire élvezte a csikós programot, az állat simogatót és egyáltalán,
az egész pusztai hangulatot.
Bézi Péter, az Indonéz- Magyar kulturális Egyesület elnöke
tolmácsolta, hogy a nagykövet asszony már több helyszínt
látogatott meg Magyarországon, de állítása szerint Szántódpuszta számára nagyon különlegesen szép és vendégszeretõ helyként marad meg emlékezetében.
Szívbõl örülök és köszönöm a megtisztelõ figyelmet én is.
Július 22-én Szt. Kristóf napi mise és a gépjármûvek megáldására került sor, mint a korábbi években.
A misét és a gépjármûvek megáldását Böjte Csaba csiksomlyói atya és Kocsi György Zamárdi plébános úr végezte.
Tikkasztó hõségben indult és zajlott az immár 1974 óta
megtartott Szt. Kristóf- napi mise és autószentelés Szántódpusztán.
A szentmise befejeztével került sor az autók, jármûvek
megáldására.
Közel 490 gépjármûvet számláltunk, de sokan jöttek kerékpáron, motorral és gyalogosan is.
Ismét a marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar még ünnepélyesebbé és meghatóbbá varázsolta az ünnepi hangulatot.
A mise végén megszentelt vándorbotokat is osztottak, sokan furakodtak, hogy kapjanak a különleges emlékbõl.
Szántódpusztán jelenleg folynak az elõkészületek, hogy a
sajnálatos három év kimaradás után ismét megrendezésre
kerül a XIV. Megyei „C” Kategóriás Kettesfogathajtó verseny.
Köszönet a támogatóknak, melyek nélkül ez nem jöhetne
létre. A verseny után, a Hírlevél következõ számában részletesebb információt adok az eseményrõl.
A rendezvény 2017. augusztus 27-én, vasárnap kerül megrendezésre, melyre minden érdeklõdõt nagy szeretettel várunk.
Kovács Szilvia,
IKK vezetõ, Szántódpuszta
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ANNÓ
Visszatekintés az elmúlt 20 évre

•

Kiviteli szerzõdés aláírása: 2004. május 7.

1997- napjainkig

•

Eredeti befejezési határidõ: 2006. november 30.

•

Módosított befejezési határidõ: 2007. augusztus
12.

•

Tényleges befejezési határidõ: 2007. augusztus 8.

1.
1997. július 8-án, Kovács Sándor vezetésével, 35
fõvel megalakult a polgárõrség. 2017-ben 18 tagja van,
mindenki letette a kötelezõ vizsgát, új igazolványt kaptak.
A polgárõrök aktívan részt vesznek a rendezvények biztosításában, figyelemmel kísérik a község területén történõ
eseményeket, jelzik a hatóságoknak a rendellenességet.
Kapcsolatot tart Szántód lakosaival és az üdülõtulajdonosokkal, a polgármesteri hivatallal, közintézményekkel.
2016 – tól, megköszönve Kovács Sándor munkáját, Galo Tibort választották a Szántódi Polgárõr Egyesület elnökének.
A polgárõrség a támogatók segítségével új felszerelést vásárolt tagjai részére.
Emlékezzünk meg elhunyta polgárõr társainkról:
•

Darvas Jenõ

•

Horváth Árpád

•

Kárpáti Gyula

•

Szabó Zoltán

Mindannyian megbecsült, aktív tagjai voltak a polgárõrségnek és a községnek.
2.
Szeptember 20. elsõ falunap. Bors István Tihany,
és Karabinszky Gyula Szántód polgármestere, megkoszorúzták a Balatont.
3.
Október 20-án, Pohner Jánosné vezetésével, - hét
taggal - megalakult a vöröskereszt helyi szervezete. A tagság létszáma folyamatosan emelkedett, jelenleg 83 fõ. Községünkben, a megalakulástól, 1392 fõ vett részt a szervezett
véradásokon.
A vöröskereszt szervezésében, került sor, a csontritkulás
mérésre, (57 fõ) és a tüdõszûrésre (130 fõ). Az önkormányzat, minden évben kirándulást szervez a véradóknak, ezzel
is megköszönve önzetlen segítségüket.
4.
2007. április 14-15-én, ünnepelte Szántód a 10.
születésnapját, a közösségi házban. a rendezvényt Dolgos
János polgármester nyitotta meg. Programon voltak kiállítások, zenei fellépõk, Ki mit tud? , szántódi emléklap és bélyeg valamint bélyegzõ megjelenése a jubileum alkalmából.
Koszorúzással, születésnapi tortával és bállal zárult a két
napos ünnepség. Posztumusz elismerésben részesült Ezer
József és Ezer Józsefné az utolsó szántódi tanítóházaspár,
valamint Márton Ferenc volt szántódi lakos, akik tevékenységükkel hozzájárultak Szántód fejlõdéséhez. Az elismerõ
okleveleket, a kitüntetettek gyermekei vették át.
5.

Augusztus 1-én ünnepélyes keretek között megnyitották a Spar szántódi üzletét.

6.

Augusztus 8. elkészült a Kõröshegyi Völgyhíd.
Adatok a hídról:

•

Kivitelezõ: Hídépítõ Zrt. és Srabag Zrt.

Méretei:
•

Hossza:1872 méter a két dilatáció között

•

Egy pálya szélessége:10.00 méter

•

Pillérek száma; 16 db

•

Bekerülési összege: 42 milliárd Ft

Forrás: Batizi László István- Herczeg Zoltán
KÕRÖSHEGY-VÖLGYHÍD
7.

2007.augusztus 24én 28 érdeklõdõvel, megalakul
A Szent Kristóf Természetjáró Egyesület.
Vezeti:Karsai Ilona elnök
Jelenleg 53 tagja van az egyesületnek.
Összeállította: Kárpáti József és Mné Török Csilla

Szántódi Hírlevél
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Szent Kristóf Természetjáró Egyesület
2007 - 2017
2007. augusztus 24-én 28 személy vett részt a Szent
Kristóf Természetjáró Egyesület alakuló közgyûlésén.
Ez a taglétszám az elmúlt tíz esztendõben megduplázódott, jelenleg 53 taggal büszkélkedhetünk. Tagságunk a Dél-Balaton régióból tevõdik össze, de akadnak köztük kaposváriak is.

népszerûbbek az országismereti túráink. Minden év
tavaszán néhány napot töltünk az ország valamely téjegységén. Szeptemberben viszont átlépjük a határokat, s a környezõ országok természeti értékeivel ismerkedünk. Jártunk már Erdélyben, a Felvidéken,
Ausztriában, Csehországban. Ez évben ismét Ausztriába látogatunk, az Alpannonia túraútvonal egy részét
fogjuk bejárni.
Nem csak szívesen ismerkedünk Hazánkkal, hanem

A fõ célkitûzés a gyalogos természetjárás népszerûsítése, megkedveltetése, a környezettudatos életszemlélet kialakítása elsõsorban az ifjúság körében. Ezáltal
szeretnénk megismertetni szûkebb környezetünket is
az idelátogatókkal. Ennek érdekében rendeztük meg
ez évben immár tizedik alkalommal Szamárkõ elnevezésû teljesítménytúránkat, mely idén is változatlanul
nagy érdeklõdésre tett szert. De ugyanezen célból
rendeztünk már teljesítménytúrát a Koppány-völgyben és a boglári borvidéken is.
Egyesületünk legsikeresebb rendezvénye a 2014-ben

inkább gyalogtúrákból áll össze az éves program, melyet idõnként kerékpáros túrákkal gazdagítunk. Leg-

Szántódon megtartott Természetjáró Gyerekek és Diákok XXV. Országos találkozója volt. A RÉV Hotel
biztosította a szállást az ország különbözõ városaiból
érkezõ gyerekeknek és kísérõiknek. A diákok öt tartalmas, éjszakai és nappali túrákban gazdag napot töltöttek el Szántódon.
Szintén nagy sikere van a decemberi Mikulás túrák-

2017. augusztus
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nak, amikor a Télapó segítségével csaljuk a gyerekeket a természetbe.
Mûködésünk kezdetekor új turistautakat létesítettünk, a meglévõket pedig felújítottuk. A vonzáskörzetükben fellelhetõ túrautak 150,39 km hosszan hálózzák be térségünket. A jelzések rendszeres karbantartást igényelnek, hiszen az idõjárás, s az erõteljes vegetáció elég gyorsan eltünteti azokat. A Magyar Természetjáró Szövetség 2016-ban elõször írt ki pályázatot a
turistautak felújítására, így sikerült anyagi hozzájáruláshoz jutnunk, s múlt évben 18 km turistaút jelzéseit
újítottuk fel. Ez évben 30 km-re pályáztunk, a munkák jelenleg is folynak, augusztus végére megújulnak
a Szántód – Zamárdi térségi turistajelzések is.
Egyesületünk programja továbbra is nyitott, rendezvényeinkre várjuk a természetjárás iránt érdeklõdõ
személyeket.
Karsai Ilona elnök

Szántódi Hírlevél
Balázs Sándorné Emi
EMLÉKEZÉS

A szántódi révnél ülök a köveken
Végig szánt pillantásom a vízen
Átellenbe a vízen túl
Ti h a n y t e m p l o m a t o r n y o s u l .
Uralja a tájat csodás két tornya
Melyet bíborba von az alkonyóra
Ha mesélni tudna, lenne mit
Hisz évszázadok múltak el azóta.
1055-ben I. Endre király
Benedek rendet alapított
És ezzel a sziget nevet kapott.
Eszembe jut a gyermekkorom
Oly rég volt… de gondolkodom.
Kirándulni indultunk a tóra
Elhelyezkedtünk az induló kompra.
Kaptattunk a hegyre
Hogy szétnézzünk egyre
A templomban imádkoztunk
Majd a királyi kriptába vonultunk.
Ott nyugszik Endre király és felesége
Gizella, kinek nagy volt az erénye.
Nagy volt az örömünk
Mikor a visszhang visszaköszönt.
Az utcán kecskekörmöt árultak
És árvalányhajat kínáltak
Ez utóbbi a belsõ tónál termett.
Mint csodás szõke haj lengedezett.
A kecskekörmök eredete
Egy regének a története:
„A pásztor a tónál legeltette nyáját
De a viharban mind ott lelte halálát.”

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,

Ez a rege is fennmaradt,
Mint annyi más a nap alatt.
Megnéztük a Barátok celláit
Mely a hegybõl kiásít
Itt éltek rég, azok az emberek,
Kik megvetették a világi életet.
A nap sugara végigszánt a tavon
Mi utazunk vissza Szántódra a kompon.
Szépasszony kocsmája hívogat minket
Margit néni konyhája magáért kitett
Finom falatok kerülnek asztalra
A jó bortól, csendül a magyar nóta.

*
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.

„Darumadár fenn az égen
Hazafelé szálldogál…”
B i z o n y, a k i a r r a j á r
Meg-megáll.
Csendben ballagunk hazafelé
És marad minden
A szép emlékeké.

SZÁNTÓD SOMOGY ÉSZAKI KAPUJA
SZÁNTÓDPUSZTA

PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM KÖZÖSSÉGI HÁZ

Nyitva tartás: június 1-szeptember 30-ig

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

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)
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

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 nyári hónapokban 16.00 órától

Szerda:

13.30 - 15.30 Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
- családgondozó: Csizmadia Viktória
Tel.: 06 20 386 01 73 (kizárólag munkaidõben)
E-mail: szgysz@bfterseg.hu
9.00 - 10.00
Rendõrségi fogadóóra
- havonta a második szerdai napon
Rendõrségi körzeti megbízott:
Molnár Balázs r.ftörm. Tel.: 06 70/ 415 97 28
16.30 – 17.15 ZENÉS KREATÍV JÁTÉK - 45
perces (májusig és majd õsztõl)
zenés foglalkozások mozgékony, zenekedvelõ
3-6 éves gyermekek számára.
- földszint kisterem A foglalkozás díja: 800 Ft/alk.
Tartja: Koncsag Adrienn zenetanár, óvónõ, zeneterapeuta Tel: 30/501-8623

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
Könyvtár Maurer Teodóra, 15 órától
345 - 384
Családgondozó Csizmadia Viktória
06/20/386-0173
Közterületi rendész Kerekes Zoltán 06/20/328-1404
Polgárõrség Szántód
06/30/282-7279
Általános Iskola
340-013; 540143
Zeneiskola
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
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
310-781
Rendõrõrs B.földvár
340-004
Rendõrség KMB Molnár Balázs
06/70/415-9728
Siókom Kft. (Hulladékszállítás)
84/503 - 200
VIDaNET kábeltelevízió Zrt.
1203
Vízmû hibabejelentõ
06/40/240-240
Falugazdász Tálos Eszter
06/70/489-3910
Falugazdász Simor Ákos
06/30/698-6127
TURISTA INFORMÁCIÓ Horváth Cecilia
345-384

17.30 – 18.30 AEROBIK – INGYENES február 22-tõl
- emelet nagyterem Csütörtök: 15.00 - 18.00
17.00 - 19.00
Péntek:

Könyvtár, internet hozzáféréssel
Istentisztelet: Kr. Sz. Egyház

10.00 – 10.40 ZENEBÖLCSI - 40 perces
játékos és zenés foglalkozások
pár hónapos kortól 3 éves korig.
- földszint kisterem A foglalkozás díja: 900 Ft/alk.
Tartja: Koncsag Adrienn zenetanár, óvónõ,
zeneterapeuta Tel: 30/501-8623

FIGYELEM
A Balatonföldvári Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda 2017.
évben is tovább mûködteti azokat a mozgás programokat, amelyek a korábbi idõszakban a lakosság által kedveltek és szívesen
látogatottak voltak.
2017. évben EFI programok mûködtetésének idõszaka:
MOZGÁS PROGRAMOK:
- 2017. február 20-tól – 2017. június 9-ig (16 hét)
- 2017. szeptember 11-tõl – 2017. december 8-ig (13 hét)
- 2017. szeptembertõl – 2017. decemberig
Szántódon 2017- ben heti rendszerességgel az AEROBIK
mozgásprogram mûködik, -a fent említett dátumok közöttszerdánként, 17.30 órától, a közösségi ház (Iskola u. 9.) emeleti
nagytermében, Hajdú Tiborné sportoktató közremûködésével .
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
Horváth Cecilia rendezvényszervezõ

