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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
A képviselõ-testület 2017.augusztus-szeptember hónapban hozott határozatairól tájékoztatás
•
A képviselõ-testület a belügyminiszter
által a települési önkormányzatok szociális célú tüzelõanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítõ támogatására meghirdetett pályázati felhívása alapján, pályázatot nyújtott be 35 m3
kemény lombos tûzifavásárláshoz kapcsolódó
támogatásra. A képviselõ-testület nyilatkozott,
hogy az igényelhetõ 35 erdei m3 tûzifa meg-

vásárlásához 1.000 Ft + áfa / erdei m3 mértékben, összesen 35.000,- Ft + Áfa összegben a
saját forrást biztosít. A képviselõ-testület vállalta, hogy a szociális célú tûzifában részesülõktõl ellenszolgáltatást nem kér.
•
A képviselõ-testület a karádi viharkárosultak megsegítésére 250.000,- Ft pénzbeli támogatást állapított meg. A képviselõ-testület
megbízta a polgármestert, hogy
Karád Község Önkormányzatának a viharkárosultak adományozására nyitott számlájára utalja át.
•
A képviselõ-testület
Horváth Cecília
zamárdi
lakost nevezte ki közmûvelõdési
szakember III. munkakörbe.
•
A
képviselõ-testület a Szántód, Nyár
u.2. szám alatti postai ingatlan tulajdonszerzése/megvásárlása esetén vállalja az egyeztetett tervek alapján a kialakítandó posta kialakítását és a felújított rész külön áram-, gázés vízfogyasztásmérõvel történõ ellátását. A
képviselõ-testület a
kialakított új postahivatalt térítésmentesen a Magyar Posta részére
átadja azzal, hogy a fenntartási költségeket
az üzemeltetõ téríti/fizeti meg.
•
A képviselõ-testület a biztonságos és
gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati-segédeszköz ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános
szabályairól
szóló
2006.évi
XCVIII.törvény 49.§ (2) bekezdés a)pontja alapján kezdeményezi Szántód településen gyógyszertár létesítését. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert a gyógyszertár létesítésére vonatkozó kérelem benyújtására az
egészségügyi államigazgatási szerv felé.
•
A képviselõ-testület csatlakozni kíván
a hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási
hallgatók, illetõleg felsõoktatási tanulmányokat kezdõ fiatalok támogatására létrehozott
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához. A képviselõ-testület
a felsõoktatási
hallgatók számára , valamint a felsõoktatási

tanulmányokat kezdõ fiatalok részére kiírandó
Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018.évi pályázati
fordulójának Általános Szerzõdési Feltételeit
elfogadta, és kötelezettséget vállalt arra, hogy
a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által
nyújtott támogatás
összegének továbbítása során maradéktalanul
az Általános Szerzõdési Feltételekben foglaltaknak megfelelõen jár el.
• A képviselõ-testület a TOP-1-2.15 számú Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés felhívására, „SzántódKöröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése” tárgyban hozott 93/2016.(V.23.) Kt. határozatát visszavonta.
• A képviselõ-testület a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP3.1.1-16 kódszámú, „Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés” tárgyú felhívásra pályázatot nyújt be „Szántód-Köröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése” címmel. A képviselõ-testület a pályázat benyújtása és eredményes megvalósítása érdekében konzorciumi
együttmûködési megállapodást köt az érintett
önkormányzatokkal a jegyzõkönyvhöz mellékelt megállapodás tartalma szerint. A konzorcium vezetõje Kõröshegy Község Önkormányzata lesz. A képviselõ-testület a támogatási
kérelemhez 2016.12.12. napján készített építési
költségbecslést megismerte, ezen mûszaki tartalommal és Szántódra jutó tervezett fejlesztési költségbecsléssel fogadja el a pályázat benyújtását. A képviselõ-testület kinyilvánítja,
hogy a projekt megvalósítását kizárólag a
100 % intenzitású támogatás mellett kívánja
megvalósítani, az esetlegesen felmerülõ, el
nem számolható többletköltséget nem vállalja.
A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert a konzorciumi együttmûködési megállapodás aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.
• A képviselõ-testület a szántódi 360 hrsz-ú
„kivett saját használatú út” ingatlan 3/420-d
arányú tulajdona és a szántódi 358 „kivett
strandfürdõ” ingatlan 3/420-d arányú tulajdona tekintetében összesen 700.000.- Ft. vételárért nem kívánt élni elõvásárlási jogával.
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A képviselõ-testület augusztus-szeptember hónapban az alábbi rendeleteket alkotta:
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
8/2017.(VIII.15.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól.
Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
9/2017.(IX.15.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazásról.
Kissné Bolha Andrea fõtanácsos
Szántód referens

HÍREK RÖVIDEN

„Csak az hal meg, akit elfelednek.”
EMLÉKEZZÜNK
Öt évvel ezelõtt hunyt el Dolgos János, aki 20062012 szeptember 12 én bekövetkezõ haláláig volt
Szántód polgármestere.
Vízvári Attila polgármester a képviselõkkel,
valamint a volt kollegákkal közösen a megemlékezés koszorúját helyezték el Dolgos János
nyughelyére.

A Pálóczi Ádám Közösségi Ház emeleti
nagytermében - a sorozatos beázások miatt ablakcserére került sor.

Megkezdõdött az õszi virágosítás a községben

Huszár László fafaragó alkotása az
önkormányzat folyosóján látható.
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A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI
Visszatekintõ
AUGUSZTUS 26., Falunap
Egy igazán jól sikerült nap volt, jó idõvel, finom ételekkel, jó hangulattal, sok vendéggel.
A fõzõverseny kiváló ételeket készítõ és kínáló csapatai mellett napközben légvár, kis körhinta, trambulin,
kürtõs kalács, pattogatott kukorica, vattacukor, lufi,
arcfestés és papírfonás várta az érdeklõdõket. Eljöttek az EFI kolléganõi egészségügyi méréseket végezni. Szórakoztatott bennünket a C&M Dance Studio
táncbemutatóval, valamint Pomázi Zoltán gyermekmûsorával. Köszöntötte a megjelenteket Vizvári Attila polgármester úr és Witzmann Mihály országgyûlési
képviselõ úr.

Ebéd után pedig a Szántódi Magyarnóta Kör elõadását hallhattuk, majd a Bojtorján együttes idézett fel
emlékeket vagy nyújtott új élményt az 1 órás koncertjével. A Csepeli Német Nemzetiségi Táncegyüttes is
színvonalas mûsort és jó hangulatot hozott nekünk.
Közben Horváth Zsófia hastáncbemutatóját láthattuk. Az Orfeum Vándorszínpad operett mûsora, majd
a fõzõverseny eredményhirdetése zárta a délutáni
színpadi programot.
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A fõzõverseny zsûrije

A hagyományokhoz híven, a kompon folytatódott a
rendezvény az 1 órás sétahajózással és Torres Dani
koncertjével. Majd a Retro Voice húzta a talpalávalót
kifulladásig.
Nagyon szépen köszönjük mindenki segítségét, aki bármilyen módon hozzájárult a rendezvény sikeréhez és zökkenõmentes lebonyolításához.
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A tombolasorsoláson rengeteg ajándékot, felajánlást
sorsolhattunk ki,
köszönjük szépen a felajánlóknak (ABC sorrendben):
Balatoni Hajózási Zrt.
Balla Kertészet
Bandi 2000 Bt.
Béday Gyógyszerker. Bt.
Bóka Csaba horgászbolt
Csutak Sándor
Defloc Elektronikai és Vagyonvédelmi szaküzlet
DM Szántód
Dr. Kiss Pál
Dr. Megyesi Andrea
Erdészeti Üdülõ
Gáspár Imre, cukrász
Gazdabolt
Hideg Gézáné
Hollósi Dezsõ és családja
Holovits Huba
Horváth Kálmán és Zsuzsa, Laguna Panzió
Horváth Zsolt, Somos konyha
Hozleiter Anikó
Hutter és társa ABC
Incze Domokos
Kar-Ker Kft.
KFKI Kemping
Kissné Bolha Andrea
Kósa Árpádné, Földvár Papírbolt
Kurdiné Éberhardt Edit
Látrányi család
Lukácsné Klári
Marika nõi, férfi fodrász
Maurer Theodóra
Maxxon Reklám Kft.
Mucza Milán és családja
Németh Zoltán és családja
Purina Takarmánybolt
Rudolf György
Sándor Hús
Sissi Szépségszalon
Szabó és Társa Kft.
Szántódi Erdészeti Étterem
Szõke Józsefné
Térkõ és Kert Kft.
Topos József
Tóth Zoltán és felesége
Tutti Helynekem Fagylaltozó és Sörterasz
Tüskés Tibor Könyvtár
Varga Gabriella
Vizvári Attila és családja
WGS
Zergi Éva
Zsiga János és Vári Katalin – FÕDÍJ (horvátországi
hosszúhétvége)
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TOBORZÁS !!!!
Bognár Gyula vezetésével a Szántódi Magyarnóta kör
keres, toboroz új tagokat! Kérjük, hogy aki szeret énekelni, mókázni, fellépésekre járni, jelentkezzen az email címen, info@szantod.hu vagy a 8.00-16.00 óra között a 0630/265 4981-es mobilszámon.
Kérjük, vigyék hírét a toborzásnak!

***
Október 6., Aradi vértanúk emléknapja
***
Október 13., Idõsek világnapja
Szép számban összegyûltünk, nagyon jólesõ érzés volt
látni, hogy milyen sokan idefáradtak és megtiszteltek
bennünket részvételükkel. A polgármesteri köszöntõ
után Szakáli Anna költõnõ verses-prózás elõadását hallhattuk, majd a Szántódi Nyugdíjas Klub és Szántódi
Magyarnóta kör közös mûsora szórakoztatott bennünket. A mûsort a Csepeli Német Nemzetiségi Táncegyüt-

tes bemutatója zárta. Ezt követõen finom vacsorával
vendégeltük meg a meghívott vendégeinket. Majd egy
kis beszélgetéssel, zenehallgatással és tánccal ért véget a
délután.
***
Október 14., Véradó és települési kirándulás Kõszegre
6 órakor indultunk sötétben, álmosan és várakozással teli. Ez abból is jól látszott, hogy senki nem késett el!
Az út ugyan hosszú volt, de megérte. Ajándék volt a csodálatos idõjárás, 22-23 fok gyönyörû napsütésben egész
nap. Így szerencsére minden meghirdetett és leszervezett szabadtéri programelemünk megvalósulhatott.
A Hétvezér forrásnál kezdõdött a túránk 17 km-re a várostól, a gyönyörû színekben pompázó erdõ mélyén. Kö-
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szönhetõen a jó minõségû erdészeti útnak, 200 méterre
a forrástól tudtunk parkolni a busszal, így csak ezt a rövid – visszafelé ugyan meredek - távot kellett gyalogosan
megtennünk. A bõvizû forrást 1896-ban, a Millennium
tiszteletére építették ki, hét kifolyónyílással, amelyek
sorban a honfoglaló hét vezér nevét viselik.
Helyi hiedelem, hogy aki mind a hét forrás vizébõl iszik,
annak teljesül egy kívánsága. Egy próbát sokaknak megért!
Innen a város felé közeledve a Bechtold Látogatóközpontba mentünk, ahol a Kõszegi-hegység, az Alpokalja
és a környék élõvilágába kaphattunk betekintést egy interaktív kiállítás keretein belül. A központ mellett található a Chernel-kert, egy pici arborétum, ahol a csak ide
jellemzõ, védett növényfajokat láthattuk.
Ezzel eltelt a délelõttünk, innen a városközpontba, a
Jurisics térre mentünk ebédelni. Az étteremben kialakult késés miatt sajnos le kellett csípnünk a szabadprogramból, de végül is minden betervezett látnivalót megnéztünk. A nagyon gazdag kiállítási anyaggal berendezett Jurisics várat, az Arany Egyszarvúhoz Patikamúzeumot gyógynövénykerttel és drogpadlással (gyógynövényszárító padlás), a Tábornokházat, régi mesterségek
eszközeit bemutató érdekes kiállítással, valamint megcsodálhattuk tornyából a kilátást. Fél óra maradt a napsütötte Fõ téren fagyira, kávéra, italra, ki mit szeretett
volna.
Este 9 órakor érkeztünk haza kicsit fáradtan, de remélem, tele élményekkel. Köszönöm, hogy eljöttek!
Külön köszönettel tartozok személy szerint, hogy ilyen
jó csapat gyûlt össze és a megbeszélt idõpontokban, a
megbeszélt helyeket mindenki, kivétel nélkül pontosan
megjelent!
Október 20-án, pénteken, 16.00 órakor
1956. október 23-ára emlékezünk az Erdészet téren.
Mûsor: Vizvári Attila polgármester ünnepi beszéde
A balatonföldvári Széchenyi Imre Általános

Szántódi Hírlevél

Iskola tanulóinak ünnepi elõadása
Szántódi Nyugdíjas Klub verses megemlékezése
Koszorúzás
Szózat
***
November 1. Mindenszentek
Kérjük a kedves Lakosságot, hogy fokozott
óvatossággal közlekedjenek!

***
December 1., péntek, 17.00 adventi készülõdés a közösségi ház kistermében
December 6. – Mikulás

***

***
December 31. Szilveszteri BATYUSBÁL
20.00 órától a Közösségi Ház nagytermében
A programokat, illetve az esetleges programváltozásokat
plakátokon, honlapon, tv-ben, Facebookon jelezni fogjuk!
Kérem, segítsenek továbbítással, megosztással, hogy minél
több érdeklõdõhöz eljussanak a hírek!
Köszönjük szépen minden kedves Adományozónak a játékokat, könyveket, kép- és hanganyagokat, amiket a
Közösségi Házban és Könyvtárban leadtak!
Horváth Cecília rendezvényszervezõ

A kõszegi kirándulás résztvevõi
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A KÖNYVTÁR HÍREI
Költõk, írók a falunapunkon
A sok év óta hagyománnyá vált - az idén is az augusztus utolsó szombatján (26-án) megtartott - falunapunkon három vendéggel Simonné Pohner Mária és
Szakáli Anna költõkkel, Gyócsi László íróval beszélgethettek a szezonzáró ünnepségünkre érkezõk. A
könyves asztalhoz odatérõk megismerhették, dedikáltathatták az alkotók mûveit.
Jómagam olyan köteteket tettem a látogatók elé,
amelyeknek nyomdai elõkészítésénél közremûködtem, netán az elõszavát írtam, szerkesztettem, fordítottam vagy magam írtam.
A sok könyv között háromféle CD-re is felfigyelhettek
az érdeklõdõk. Németh Nyiba Sándor olimpikon, költõ, zeneszerzõ zenésítette meg Simonné Pohner Mária,
Szakáli Anna és a magam verseit.

A könyvsarok
Igazán örvendetes, hogy könyvtárunkba ebben az évben szeptember végéig huszonhat új olvasó iratkozott
be. A könyvtár nyári élete nagyon mozgalmas volt, olvasóim közt akadt több helyben olvasó is. A viszonylag szép számú itt nyaraló gyermekek is rendszeresen
látogatták a könyvtárt. Némelyeknek köszönhetõen
szüleik és olykor nagyszüleik is eljöttek az intézménybe, ismerkedtek könyvtárunkkal és igénybe vettek
más szolgáltatást is, közülük többen beiratkoztak.
Nagyszerû lesz, ha személyeikben visszatérõ olvasókra számíthatunk.
Munkám során bentrõl is többször észleltem, hogy a
könyvtár elõtti „Könyvet könyvért“ polc igazán jól
mûködött. A könyvtárban dolgozva a polcnál könyvet
válogatóktól olvasmányaikkal kapcsolatban sok érdekes beszélgetést hallhattam. Jó volt látni, hogy némelyik fiatal a könyvtár elõtti padon üldögélve, helyhiány
esetén a hûs folyosón ülve, hátát az oszlopnak támasztva elmélyülten olvas. Nyitva tartási idõn túl is tapasztaltam, hogy annak anyagát helyesen alkalmazták
az olvasás barátai, akik még mindig vallják: A könyv
jó barát.

Örömet okozott számomra az a visszajelzés, hogy a
könyvcserebere ötletünket debreceni fiatalok városukban is megvalósíttatták.
Sajnos néhányan az e-könyvek olvasása - kényelmes
megoldás - miatt maradtak könyvtárunktól távol. Néhány elhunyt, elköltözött, illetve külföldön munkát
vállalt olvasó olvasójegyeinek kigyûjtése után is - a lassan két évtized során - olvasóim létszáma szerencsére
az ötszázat meghaladja. Csak az a sajnálatos, hogy õk
nem mindannyian aktív olvasók.
***
Ki olvas mostanság könyvet?
Tanítóként, könyvtárosként mindig foglalkoztat ez a
kérdés, ami sajnos problémává nõtte ki magát. Figyelemmel követem olvasóink életkorának, nemének, érdeklõdésének, olvasási szokásainak alakulását. Statisztikailag kimutatjuk olvasóink létszámának alakulását, kölcsönzött köteteik számát, könyvtárközi kölcsönzéseinek igényeit, a helyben olvasott könyvek, folyóiratok mennyiségét. Jól ismerem nemcsak a helyi
hanem az itt üdülõ olvasóink érdeklõdési körét, formálom olvasóink ízlését. A Megyei Könyvtárnak és
Önkormányzatunknak köszönhetõen bõvítjük könyvállományunkat és fejlesztjük könyvtári szolgáltatásainkat. Mind több személynek többféle módon igyekszünk a könyvtárlátogatóvá válásban segíteni.
Elkeseredem, ha arról hallok, hogy gyermekeink olvasási eredményei gyengék, nem megfelelõ ütemben,
sok hibával olvasnak és a szövegértéssel küszködnek.
Jókedvem lesz, ha a könyvtár csendes zugában némely
gyerek magától egy párnára leülve, helyben, a kémény
mögött az olvasottakon kuncogva akár egy-egy kötetet elolvas. Aztán sokat kikölcsönöz és a másik könyvtári napig otthon még egy hátizsáknyi könyv kiolvasásával végez.
***
Nemrég arról olvastam, hogy hazánkban az olvasásról
legutóbb 2005-ben készült reprezentatív felmérés. Az
1965-ben végzett vizsgálódások szerint a magyar lakosság kétharmada olvasott rendszeresen, egyharmada nem. Ez az arány teljesen megfordult. Gombos Péter a Magyar Olvasástársaság alelnöke, a Kaposvári
Egyetem docense szerint „tágabbra nyílt az olló: egyre többen vannak az egyáltalán nem olvasók, miközben érdekes módon a nagyon sokat olvasók is. (A
szakirodalomban az, aki évente legalább egy könyvet
elolvas: „olvasó“, aki pedig évi legalább tizenkét könyvet fogyaszt: „elit olvasó“.) A nem olvasók aránya rohamosan növekszik. Hasonlóan átfogó kutatás éppen
jövõre várható, és borítékolható ezeknek a tendenciáknak a további erõsödése.“
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***
Gombos Péter egyéb olvasással kapcsolatos könyveinek megismerése után és a fent említett meglátása
alapján véleményével teljesen egyetértek. A ma emberiségét - különösen a „bedrótozott fiatalokat“ - lekötik az okos készülékek, idejüket, kedvüket elveszik
az olvasástól. Részben sajnálatos, hogy gyermekeink
kezében már idejekorán mindenféle „kütyüt“ észlelhetünk. Értem, hogy ebben a rohanó világban õk ebbe a helyzetbe beleszületnek, számukra szükséges a
kezelésük elsajátítása, természetessé válik ezen okos
gépek mindennapos használata. Azonban amíg a
„kütyüzés“ jobban leköti õket, mint a jobbnál jobb
könyvek olvasása, addig sajnos a gyermekek olvasási
eredményeikben és szokásaiban nem várható lényeges javulás. Talán épp ez okból ez a nemzedék nem
igazán gyakorolja a társalgást, a szép beszédet, elszegényedik a szókincsük és a stílusukról - Önök is nyitott füllel járnak - nem is kívánok véleményt alkotni.
Önök is már bizonyára elhaladtak olyan csoportok
mellett, hogy a személyek egyszerre voltak ugyanazon
a helyen talán még ugyanazon okból is, de mégsem
voltak együtt, hiszen mindegyikõjük csendben ült, s elmélyülten a kütyüjét nyomkodta.
Aki osztja az olvasás fontosságával kapcsolatos véleményemet, próbálja a gyermeknevelésben a
„kütyüzés“ és az olvasás közti helyes arányt meglelni,
s ezt a jelszót követni: Félre a kütyükkel, kézbe a
könyvekkel!
***
Ha Reich Károly által illusztrált könyv kerül a kezünkbe, gondoljunk vissza a 95 éve /1922-ben bala-

Szántódi Hírlevél

tonszemesi
szegény
bognárcsaládba/ született
nemzetközi hírû, Kossuth-díjas grafikusra és könyvillusztrátorra! Neki köszönhetõ a magyar gyermekkönyv-mûvészet megújítása, többek közt A Pál utcai
fiúk, a Légy jó mindhalálig, a Rémusz bácsi meséi, a
Téli berek címû mûvek alakjainak megrajzolása, valamint Ady Endre, Balassi Bálint, József Attila, Petõfi
Sándor és Radnóti Miklós verseinek illusztrálása.
***
Szeptember közepén érkezett meg könyvtárunkba a
megyei könyvtár legújabb könyvbeszerzési szállítmánya, amit Balatonboglárról Zsilinszky Ádám kollégám
hozott el - köszönet a szíves segítségéért - olvasóink
részére. Ebben az anyagban sok szép gyermekkönyvet
- ajánlott olvasmányt is - kaptunk, romantikus regények érkeztek, szakácskönyv és krimi is van a kínálatban. Mindezekhez jó olvasást kívánok.
***
Kedves olvasóimnak ismét szeretnék a könyvtárral, az
olvasással kapcsolatos egy követendõ, jó példát megemlíteni.
Írásban is szeretném megköszönni Búzási Jánosné
kedves olvasóm szíves segítségét, minden fáradozását.
Õ egy másik sajnos beteg kedves olvasómat - Balázs
Sándornét - idõnként meglátogatja. Marika a könyvtár felé haladva Emi nénit felkeresi, és a számára kikölcsönzött könyveket a hazafele vezetõ úton beadja.
Emi néninek biztosan jólesik, hogy ily módon õ is aktív olvasó maradt, számára is mindig adódik valami
újabbnál újabb olvasmányélmény. Mindkettõjüknek
fontos a barátságuk és hasznos az idõtöltésük, ha az
olvasottakról jóízûen elbeszélgetnek egymással.

Szántódi Hírlevél
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***
A nyár elmúltával lezajlott a teljes könyvállomány
rendszerezése, amelynek elvégzése számomra - köszönöm szépen Németh Henrietta szorgalmas, kitartó
munkáját - segítséggel is több napi elfoglaltságot jelentett.

Helytakarékossági szempontból, amely írók mûveibõl
sok könyvvel rendelkezünk, azokból a könyvekbõl
dupla sorokat alakítottunk ki. Erre a kedves olvasók
figyelmét a polc élekre ragasztott Cutter számmal hívjuk fel. Az áttekinthetõség meggyorsítása miatt az
egyes sorozatok elemeit összegyûjtöttük.
Egyúttal rendszereztük és kiegészítettük a helytörténeti gyûjteményünket is.
KÖNYVBÖRZE
A rendrakás során összegyûjtésre kerültek a selejtezésre váró kötetek, amelyekbõl a kedves érdeklõdõk
november hónap folyamán a könyvtár nyitva tartási
idejében a könyvtár elõterében szabadon válogathatnak. Az érdeklõdésüknek megfelelõen kiválasztott
kötetek ingyenesen elvihetõk.
***
A könyvtár számára ajándékozott könyvekért szóló
köszönetemet kedves olvasóim nevében is elõször
Besztercsényi-Nagy Szonja számára szeretném kifejezni, aki csupa új, értékes könyvet, névvel ellátott
tiszta dobozokban helyezett könyvtári napon a könyvtár elõtti padra. Csak azt sajnálom, hogy a kedves
ajándékozót nem sikerült megismernem. Remélem,
könyvtárunkba visszatér és be is iratkozik.
Remélhetõleg tudjuk alkalmazni egyes rendezvényeink során azokat a komolyzenei- és retró felvételeket
tartalmazó magnókazetták hanganyagát, amelyeket a
kedves Ságodi család ajándékozott közösségi házunk
és könyvtárunk részére. Köszönet érte.
Az utóbbi idõben ajándékkönyveket adott Búzási
Jánosné, Kovács Béláné, a Langen család, Dr. Párdutz Árpád, Dr. Párdutz Árpádné, Sepsey Zsófia és
Vizváriné Biró Anikó valamint Reader’s Digest folyóiratokat hozott könyvtárunkba id. Pohner Jánosné.
Minden kedves felajánlónknak sok köszönet a szívességéért.
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Igen nagy tisztelettel újabb könyvtári eseményeket
ajánlok az Önök figyelmébe.
Október 24-én (kedden) 14 órai kezdéssel a földszinti
kisteremben találkozhatnak a kedves érdeklõdõk
Kanizsa Józseffel. A Magyar Kultúra Lovagja, író,
költõ érkezik nyugdíjasaink körébe. Õ elsõsorban a
Köszönöm, Uram! címû kötetérõl fog beszélni, de
szót ejt korábbi versesköteteirõl és kifestõ könyvecskéirõl is.
A Nyibaizmus, ne szégyelld, hogy van lelked címû
könyvével és CD-ivel - megzenésített verseivel -mutatkozik be Németh Nyiba Sándor, olimpikon, költõ,
zeneszerzõ, aki ugyancsak a Magyar Kultúra Lovagja.
Az író-olvasó találkozóra minden kedves érdeklõdõt
szeretettel hívunk és várunk.
Várhatóan november 11-én (szombaton) 10 órai
kezdéssel tartjuk a Tüskés Tibor megemlékezésünket.

Szántódi Hírlevél

Legyenek kedvesek minél nagyobb számban megtisztelni a megemlékezésünkre érkezõ községünk írójának családtagjait, hozzátartozóit - akik Pécsrõl, Budapestrõl, Balatonszentgyörgyrõl jönnek el az ünnepségre - valamint az író ugyancsak Pécsrõl érkezõ barátait.
Ugyanígy várjuk tisztelettel a „A 200 éve született
Arany János és a 200 éve született Tompa Mihály
barátsága“ címû elõadásra érkezõket. Dr. Lenkey
István elõadása során több az idei emlékévben megjelent Tompával kapcsolatos könyvet mutat be, majd sor
kerül egy DVD lejátszására is.
***
Felhívom szíves figyelmüket egy Arany János rajzpályázatra, amelynek a feltételeit, beküldésének határidejét és címét az alábbi kiírásban olvashatják.
A benevezõ szántódiaknak e pályázathoz sok sikert
kívánok.

Szántód révbe jut (?)
Elõzetes terveink szerint november 21-én (kedden)
17.00 órától hallgathatjuk meg Imolay Dr. Lenkey
István elõadását, amellyel költõnagyságainkra és barátságára emlékezünk.
Tisztelettel kérem Önöket, hogy szíveskedjenek figyelemmel követni a könyvtárosi rendezvényeink részletesebb kiírását és az aktuális meghívóinkat.

Szántódon nyaranta nem csupán a közúti forgalom
élénkül meg, üzleteink és éttermeink megtelnek, nem
csak a kulturális események száma gyarapszik, a
könyvtár élete felpezsdül és az egyre inkább fellendülõ idegenforgalomnak köszönhetõen strandjainkon
nagy a nyüzsgés hanem a komp közlekedése is nagy
mértékben megsokszorozódik.

Szántódi Hírlevél
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A Tavunk, a Balaton /Szerkesztette: Illés István; Natura Kiadó; 1981; 155.o./ könyvet lapozgatva ezt a Szántód révrõl még kevésbé ismert régi felvételt találtam.
A Magyarország felfedezése címû sorozatban az 1978ban megjelent Bertha Bulcsú a Balatoni évtizedek címû kötet 184. oldalán egy érdekes adatra bukkantam.
„A komphajók 1971-ben 282 ezer autót szállítottak
Szántód és Tihany között.“
Nemrég - hírlevelünk áprilisi ünnepi számában - tettük közzé, hogy a legutóbbi évek kompforgalmát tekintve a 2016. év volt a legeredményesebb.
„A Balatoni Hajózási Zrt. kompközlekedés szolgáltatását Szántódrév és Tihanyrév között már a tavalyi
évben is mintegy 1,1 millió utas vette igénybe, amivel
egy 14 éves rekord dõlt meg komputas számban.“
A BAHART hivatalos értékelése szerint 2017 elsõ
nyolc hónapjának forgalmát figyelembe véve: A személyhajózáshoz képest... „A kompközlekedés vonatkozásában még pozitívabb eredményekrõl tudunk beszámolni. Az utasszám tekintetében még a rendkívül
magas bázist is sikerült 2,8%-kal növelni, a szállított
jármûvek száma 3,5%-kal, a kerékpároké 9,5%-kal
emelkedett.“
Íme a jelen
Szeptember vége felé - a SZUPER INFÓ-ban is örömmel olvastam arról, hogy az idei év még sikeresebb volt az elõzõnél.
Amíg tavaly szeptember közepére lépte át a komputasok száma a bûvös 1 milliót, addig az idén már augusztusban köszönthették a szerencsés 1 milliomodik
utast.
Örvendetes, hogy Szántódon egyre több utas halad át,
igénybe veszi nem csak a Bahart kompszolgáltatásait
hanem megismeri a szépen fejlõdõ községünk egyéb
adottságait, megtapasztalja strandjaink fejlesztését,
megismeri az itt igénybe vehetõ üdülési-, közlekedésikulturális- és egyéb lehetõségeket. Az itt üdülõk felkeresik éttermeinket és községünk nevezetességeit,
használják kerékpárútjainkat, megpihennek parkjainkban és ellátogatnak Szántódpusztára, ahol megtekintik az aktuális kiállításokat és programokat is.
A reményteli jövõ

Sok az autó a kompon

A nyaraltatással foglalkozó állandó lakosaink remélhetõleg már az idén megtapasztalhatták,
hogy lényegesen nõtt a magyarok Balaton iránti érdeklõdése.
A szántódiak egyre inkább bíznak abban, hogy az idén
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a nálunk csak átutazók közül mind többen választják
úti céljuknak községünket, s belõlük lesznek a következõ üdültetési szezonok itt maradó nyaralóvendégei.
Községünk vezetõsége a falunapunkon részt vevõ nyaralóvendégek és a szántódiak nevében köszönetet
mond Kollár Józsefnek a Balatoni Hajózási Zrt. jelenlegi vezérigazgatójának és a kompon mindenkor szolgálatot teljesítõ személyzetnek, hogy immár 20 éve
minden falunapunkon az õ közremûködésükkel egy
kellemes komputazásban lehet részünk.
Maurer Teodóra
könyvtáros

Kompséta

A NÓTAKÖR HÍREI
Mindenkit sok szeretettel
üdvözlünk!
Falunapi fellépésünk óta, ami jókedvvel és jó
hangulattal telt el, tovább folynak a próbák.
Készülünk az idõsek napi szereplésünkre, amit
vidámságban szeretnénk eltölteni, együtt a község „szép korú” lakosaival.
Ezután hetente próbálunk a Kistérségi nótakõr
tagjaival, mert október 21.-én, közösen lépünk
fel a megyei gálán.
Sajnos létszámunk, betegségek és elfoglaltságok miatt ismét csökkent, reméljük csak ideiglenesen.
Bognár Gyula, vezetõnk, még így is próbálja kihozni belõlünk a maximumot, odaadó munkájával és türelmével.

Mikor 9-en, 10-en vagyunk a próbán és néha a
fellépésen is, ez elkeserítõ!
Elkeserítõ az is, hogy községünk lakosságából
ennyire ne legyen senki, aki énekhangjával
emelné vidám csapatunk hangulatát.
Kéthetente 2 óra próba, még nem a világ.
Biztos vagyok benne, hogy vannak, akik szívesen jönnének, de nem merik felvállalni. Sajnos

még nagyon erõs ez a gondolkodásmód.
„Mit szólnak majd a szomszédok, ismerõsök, hogy én a
nótakõrbe járok”.
Akik ezeket a vidám perceket
nem merik bevállalni, azok
megérdemlik, hogy a téli napokon, begubózva a négy fal közé, nézzék az IZAURA tv mûsorát.
Mi továbbra is jókedvvel járunk
a próbákra, ameddig csak lehet.
Ha mégis lenne olyan bevállalós ember, aki jönne énekelni kis csapatunkba,
ne féljen, nem fogja megbánni. Ez nem egy tehetségkutató mûsor, hanem egy lelkes, nótaszeretõ közösség.
Üdvözlettel a Szántódi Magyarnóta Kör tudósítói:
Sebestyén Ica és Feri

Szántódi Hírlevél
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ISKOLAI HÍREK
ZAMÁRDI
A Zamárdi Fekete István Általános Iskolában a
szántódi tanulók szépen teljesítettek. Az évzárón
oklevelet és jutalomkönyvet vehetett át:
Iványi Flóra 1. osztályos tanuló, kíváló tanulmányi
eredményéért
Németh Jana 4. osztályos tanuló jeles tanulmányi
eredményéért
Gratulálunk!
SÁRKÁNYHAJÓZÁS

BALATONFÖLDVÁR
A Balatonföldvári Széchényi Imre Általános Iskola
2017 szántódi LEG tanulói
Bartik Maja 5.b
Siófoki Sportgimnasztika Egyesület Ritmikus Gimnasztika Széchenyi Kupa arany minõsítés
Berczik Sára Emlékkupa Junior 2. korosztály 3. helyezés
V. International Super Bunny Cup 2. hely
Az országos Sulisárkány Program rendezvénysorozat részeként Siófokon május 20-án sárkányhajós
területi versenyt rendeztek az általános iskolák felsõs diákjai és a középiskolások számára.
A siófoki versenyt a Sió-csatorna zsilip alatti vízterületén tartották. Két korosztályban is ( 5-6.osztály illetve 7-8. osztály ) Balatonföldvár csapata nyert, így
az országos döntõbe jutottak, amit szeptemberben
Sukorón rendeznek meg. A gyõztes Lapáttörõk
csapat szántódi tagjai:
Vizvári Tünde és Galó Dániel.
Gratulálunk!
Összeállította: Galóné Kárpáti Ildikó

Pohner Liza 5.b
Reich Károly Illusztrációs Rajzverseny területi 1., 2.
hely
Várszegi Csanád 8. b
Szép Magyar Beszéd Verseny körzeti 4. hely,
Dunántúli fordulón Kazinczy-jelvény
XXII.Ergométer Felmérõ Verseny országos döntõ 4.
hely
MKKSZ Országos Sárkányhajó bajnokság 5. hely
FISZTER Kupa 2016. 10 evezõs fixüléses OB 1. hely
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Várszegi Csenge 6.a.
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Meseíró-és rajzpályázat

meseillusztráció pályázatot hirdetett. A legötletesebb meséket és a legszebben sikerült rajzokat egy
igen igényesen kivitelezett spirálozott mappába
fûzték le. Az ötlet és annak megvalósítása Nagyné
Horváth Marianna magyar nyelv és irodalom tanárnõt, Deák Mária rajztanárnõt és tanítványaikat
dicséri. Köszönjük diákjaink felkészítését és munkáik értékelését.
A füzet címlapjára Pohner Liza 6./b. osztályos tanuló aprólékos, színes rajza került, aki úgy a meseírásban mint a meseillusztrálásban is jeleskedett,
ezért a pályázat mindkét területén való ügyes részvételéért oklevelet kapott. Fantáziadús meséjének a
címe: Történet a jövõben.
A mesegyûjteményt nagy érdeklõdéssel lapozgatva igazi örömmel még két további szántódi diákunk
nevére bukkantam. Lizáéhoz hasonló elismerést
érdemel Bartik Maja az Áron legyõzi a sárkányt
és Várszegi Csenge A kulcs titka címû ötletes
meséjéért.
Mindhárom kislánynak szívbõl gratulálunk és a tanév folyamán további hasonló szép sikereket kívánunk!

A balatonföldvári Széchényi Imre Általános Iskola a
Magyar Népmese Napja tiszteletére meseíró-és

Maurer Teodóra
tanító, német nyelvszakos tanár könyvtáros

Bolyai Matematika Csapatverseny megyei 5. hely
Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny megyei 6.
hely
TITOK Arany János Nyelvi Verseny országos 10.
hely
Szép Magyar Beszéd Verseny területi 1. hely
Bendegúz Nyelvész Verseny megyei 10. hely
XXII.Ergométer Felmérõ Országos Döntõ 10. hely
Vizvári Tünde 7.b.
XXII.Ergométer Felmérõ Verseny
országos döntõ 8. hely
MKKSZ Országos Sárkányhajó Bajnokság 2. hely
Összeállította: Várszegi Marianna
Várszegi Csanád 8.b osztályos tanuló Széchényi
díjat kapott a 2016-17 es tanév végén.
Gratulálunk!

Lapzárta elõtt érkezett:
Gratulálunk Tündinek!

Szántódi Hírlevél
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SZÁNTÓDPUSZTA HÍREI
Október végén a Balaton õszi hangulatát, szépségét
mindenki megcsodálhatja.
Szántódpuszta is már õszi díszbe öltözött.
Más az idõ, más a hangulat és csendesebb a nyáron
benépesült, dimbes-dombos majorság.
Az idõjárás mindig befolyásolja a turizmust. Ezt el
kell fogadni, ez van.
Mivel mi nem közvetlen Balaton-parti település vagyunk, a rossz idõjárás szinte még jól is jön a látogatottságot tekintve. A kiránduló idõ elhozta a sétáló,
kiállítást és programot keresõket.
A nyár a buliról szól, amit mi nem is akarunk megváltoztatni.
A több napra látogatók esetében, a turisztikai, szabadidõs idõtöltés volt a fõ utazási cél.
Többségben voltak a 3 éjszakánál többet itt töltõ vendégek.

tott a pihenésre, szórakozásra is, melynek eseményeit
kedves emlékként õrzik.
Szinte minden résztvevõ várja, hogy jövõre újból eljöhessen, természetesen örömünkre.
Lovas bérlõink hetente kétszer tartottak csikós bemutatót, mellyel szórakoztatták a helyieket és a nyári idegenforgalmi idõszakban hozzánk látogató turistákat.

Május 27-én egy sikeres megnyitóval kezdtük az évet.
Majd következtek a többi, vendégcsalogató programok.
A LOVASTÁBOR EMLÉKEI
Mint minden évben most is nagy érdeklõdés övezte az
immár több éve mûködõ nyári lovas tábort.
A gyerekek szeretettel bántak a lóval, tették ezt lelkesen és nagy szorgalommal.

A lovaglást, kocsikázást, pónizást, túralovaglást naponta igénybe lehetett venni.
Lovasaink jönnek jövõre is, hiszen egyre nagyobb érdeklõdés övezi ezt a sokszínû szolgáltatást.

Bízom abban, hogy eljön az idõ, amikor közülük kerülnek ki az újabb gyõztesek, a bajnokok.
Bizonyítja ezt a fotók sokasága, melyet az oly népszerû facebook oldalon láthatunk, mind a Kulturális Központ Szántódpuszta , mind a táborban résztvevõ diákok oldalán.
Csaknem minden fotó a lovak és a pusztán lévõ többi
kisállatok szeretetérõl tanúskodik.
A jól szervezett programok keretein belül sok idõ ju-

Ezen szolgáltatások a lovassport népszerûsítését is
szolgálják egyben, hiszen a kicsiny gyermekek körében is egyre népszerûbb, egyre rangosabb helyet tölt
be.
Hazai lovas kultúránk több évszázados hagyományokra és olyan egyéniségekre épült, akik magukban hordozták a ló iránti alázatukat, azt a fajta megszállottságot, amibõl sok következetes munka alapján jött létre
a siker.
A lovastábor feladata is ez, hiszen a hallgatók, a résztvevõk számára egy életre szól.

2017. október

17. oldal

ÍJÁSZAT, HAGYOMÁNYÕRZÉS
A Milites Crucis Sacrae Hagyományõrzõ Egyesület
egy középkori tábort szervezett a szezon folyamán.

Szántódi Hírlevél

A keresztes lovagok nyomában bemutatón egy igazi
középkori élet elevenedett meg a látogató elõtt, középkori zene kíséretében.
Az elõadásokon a legtöbb alkalommal megtelt az
Aréna. Már jelezte több diák is, hogy miután megtekintették az elõadást, jelentkezni fognak „lovagnak”,
hogy elsajátítsák a lovagkori élet minden fortélyát,
mert nem látogatók, hanem résztvevõk szeretnének
lenni.
Az egyesület természetesen várja a további jelentkezõket, hogy bõvítse táborát!
Fogathajtó verseny
Szántódpusztán nagy lelkesedéssel folytak az elõkészületek, hogy támogatás hiánya végett a sajnálatos
három év kimaradás után ismét megrendezésre kerüljön a XIV. Megyei „C” Kategóriás Kettesfogathajtó
verseny.
Köszönet a támogatóknak, melyek nélkül ez nem jöhetett volna létre.

Fõ támogatónk, Szántód Község Önkormányzata,
ezen belül is köszönetemet fejezem ki Vizvári Attila
polgármester úrnak és a képviselõ-testületnek, hogy
az õ segítségükkel ezt a színvonalas versenyt megrendezhettük.
Köszönetemet fejezem ki nem utolsó sorban Csonka
András úrnak a Bandi 2000 Bt. ügyvezetõjének, Csanádi Józsefnek, a Siófoki Lovas Egylet elnökének és

Már második alkalommal szervezték, de máris nagyobb érdeklõdés övezte. Az elõadások folyamán a
közönség ismerkedett a történelmi múltunkkal, a középkori eszközök bemutatásával, íjászattal, egyéb
fegyverek használatával.
A színes bemutatók után a közönség kipróbálhatta a
fegyvereket, célba is lõhetett, felölthette a középkori
páncélokat is.

Szántódi Hírlevél

18. oldal

természetesen minden olyan kedves személynek, aki a
verseny lebonyolítását és eredményes színvonalát erõsítette.
Külön köszönöm Nagy Árpádnak, volt kedves kollégámnak a hangosításhoz nyújtott segítségét.
A hagyományos programmá vált kettesfogathajtó verseny kiváló vendégcsalogató tényezõ, megerõsíti a közösségi együttlétet, bizonyítja, hogy napjainkban is
igen élénk az érdeklõdés az élõ népi kultúra és hagyományok iránt.
Így került sor Szántódpusztán augusztus 27-én immár XIV. alkalommal, a magyar kultúrában mélyen
gyökerezõ, Megyei Bajnoki „C” kategóriás Kettesfogathajtó Verseny megrendezésére.
Az õszi programkínálatot bõvítettük ezzel a rendezvénnyel, melyen a rendkívül szoros eredmény igazi
bajnoki hangulatot garantált ezen a vasárnapi napon.
Már korán reggel érkeztek a fogatok. 30 fogat gyûlt
össze, hogy megméresse magát a korántsem könnyûnek ígérkezõ versenyen. Az idõjárás kedvezett a lovaknak és hajtóiknak is.
Fogattal érkezett a pályára Vizvári Attila, Szántód
polgármestere.
Szakmai részrõl Makai Anita elnök, mint versenybíró
volt a rendezvény szakmai lebonyolítója.
A verseny rendezõje Kovács Szilvia Szántódpuszta
Idegenforgalmi és Kulturális Központ vezetõje.
Az ünnepi díszbe öltözött paripák is érezték a verseny
erejét, hiszen már türelmetlenül jelezték lábukkal,
hogy készek a rajtra.

2017. október

Elkezdõdött a fogathajtó verseny, ahol az összeszokott ló– ember párosok újra ámulatba ejtették a nézõket a színvonalasan megépített pályán nyújtott teljesítményükkel.
A mezõny szoros volt, hiszen a sportág nagyjai igyekezték túlszárnyalni egymást.
A fogatok két számban- akadályhajtás és vadászhajtás- indultak.
Nagy tisztelet azoknak a versenyzõknek, akik ebben
az évben is eljöttek és mindent megtettek azért, hogy
összemérjék ügyességüket akadály- és vadászhajtásban. A megye legjobbjai voltak jelen és küzdöttek a
sikerért, a bajnoki címért.
Az ajándéktárgyakon kívül egy szerény ebédre hívtuk
meg a versenyzõket, a zsûrit, a pályamunkásokat, a
technikai személyzetet.

2017. október
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Szántódi Hírlevél

Balázs Sándorné
Emi
Falunap

Versenyzõink szép eredményeket értek el és megérte
eljutni a kitûzött cél felé.
Akadályhajtás gyõztesei: ( két fordulóval, összevetéssel)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Semjén Attila
Mezõszilasi LSE
Horváth Rajmund
Marcali Város Szabadidõ SE
Magyar Zoltán
Marcali Város Szabadidõ SE
Kleiber Jenõ
Siófoki Lovasegylet
Taligás Menyhért
Sárbogárdi LE
Kiss Sándor
Vámosgyörki SE

Vadászhajtás gyõztesei:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Semjén Attila
Mezõszilasi LSE
Kiss Sándor
Vámosgyörki SE
Kézsmárki Sándor
Marcali Város Szabadidõ SE
Magyar Milán
Marcali Város Szabadidõ LSE
Id. Semjén Attila
Mezõszilasi LSE
Völgyesi Balázs
VLE

Sok minden történt a húsz év alatt,
Épült, szépült kis falunk ez alatt.
Járdák, utak készültek, és faluháza.
mely ügyes-bajos dolgainkat ellátja.
A faluház udvarán van mûsor és mulatság,
Nagy sátor alatt áll a vígasság.
Nótakör, táncosok, operett áriák,
Mûvészek, kik ezt elõadják.
Délben finom ebédet ehettünk,
Többféle menübõl vehettünk.
Volt még üdítõ, sörcsapolás,
Kürtöskalács, fagyi nyalás.
A kisvonat ingyen szállít a kompra
Mellyel hajókázunk a tóra.
Este, mikor a fények kigyúlnak
A zenekarok felhangolnak,
Táncra perdül a falu apraja, nagyja.
Járja, míg fáradtan abba nem hagyja.
Jó volt, szép volt minden, köszönjük,
Jövõre ismét a Falunapot együtt ünnepeljük!

Öröm volt számunkra, hogy egy olyan rendezvényt sikerült megszerveznünk, ahol a versenyzõk, a nézõk, a
gyermekek, az idõsebbek, a vidékiek és a külföldiek
egyaránt jól érezhették magukat.
Nagy örömömre szolgál, hogy a fogathajtó sport iránt
elkötelezettek részére a megrendezett versenynap ünnep volt, hiszen ha nehezen is, de sikerült ezt a csodálatos, hagyománytisztelõ rendezvényt létrehozni.
Október 15-én zárunk, de 2018. április 15-tõl újra várjuk a látogatókat.
Bízom abban, hogy az ország egyik legnagyobb Európa Nostra-díjas komplexuma jövõre is mûködni fog,
helyt adva egy építészeti értéket képviselõ épületegyüttesnek, és mint egy idegenforgalmi és kulturális
központ, látványosságként mutatja be a múlt emlékeit, hagyományait.
Kovács Szilvia
IKK vezetõ, Szántódpuszta
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PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM KÖZÖSSÉGI HÁZ

Nyitva tartás:
2017. október 15 - 2018. április 14-ig ZÁRVA.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

Nyitás: 2018. április 15-én.

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

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

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

