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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. június-július hónapban hozott határozatairól szóló tájékoztatás
Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. június 26-i ülésén hozott döntései:
Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester két ülés közti beszámolóját elfogadta.
Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások keretében biztosított étkeztetés szolgáltatási önköltségének, 2018. augusztus 1-jétől a beérkezett kérelmeknek megfelelően - bruttó
780,-Ft-ra, ezáltal az intézményi térítési díj adagonkénti 560,-Ft-ra történő emelésével egyetértett, és ennek megfelelően a szociális étkeztetés feladatellátásra kötött megállapodásokat módosította.
Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2017. évben végzett
könyvtári szolgáltatásokról szóló beszámolóját elfogadta.
Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati társulásokban 2017. évben végzett tevékenységről szóló beszámolót elfogadta.
Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Iskola utcában történő beruházás és felújítás tervezési munkáinak elkészítésére, valamint az engedélyeztetés lebonyolítására benyújtott ajánlatok közül a legjobb ajánlatot tevő
Babinszky Ágnes (Újvárfalva, ÁFA-mentes kisadózó) okl. közlekedésépítő mérnök bruttó 800.000,- Ft-os ajánlatát
fogadta el.
Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fenyőfa utcai csapadék víz elvezetés munkáira beérkezett ajánlatok
közül a legjobb ajánlatot tevő Térkő és Kert Kft. (Balatonföldvár) (nettó 586.500,- Ft) bruttó 744.855,-Ft-os ajánlatát fogadta el.
Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
a Szántódpusztai Idegenforgalmi és Kulturális Központ részére a Megyei Bajnokság „C” kategóriás kettesfogathajtó
verseny megrendezéséhez 250.000-Ft és
a siófoki Happines Tánc Sportegyesület részére 50.000-Ft támogatást állapított meg.
Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. július 26-i rendkívüli ülésén hozott döntései:
Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szántódi 421/2 hrsz. alatt felvett, beépítetlen terület megnevezésű
ingatlanból 32m2 terület értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződést jóváhagyta, a polgármestert az aláírásra felhatalmazta.
Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 9 db napellenző elkészítésére vonatkozóan beérkezett ajánlatok
közül a legjobb ajánlatot tevő Szappanos János árnyékolástechnikai vállalkozó (8660 Tab, Szabadság u. 16/A.) bruttó 1.570.000,-Ft ajánlatát fogadta el.
Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. július 30-i rendkívüli ülésén hozott döntései:
Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési önkormányzati feladatainak megvalósítása
érdekében a szántódi 143 hrsz. alatt felvett belterületi ingatlan Magyar Közút Nonprofit Zrt. tulajdonát képező
718/1686-d tulajdoni hányadát – az önkormányzat elővásárlási joga alapján – az eladó által közölt 12.900.000.- Ft
vételárért történő megvásárlásáról döntött.

Szántód Község Képviselő-testülete által 2018. június - július hónapban alkotott rendeletek:
- Szántód KözSég önKormányzata KépviSelő-teStületéneK 7/2018. (VI.30.) önKormányzati rendelete
Szántód KözSég önKormányzat 2018. éVI KÖlTSéGVeTéSéről Szóló 2/2018. (iii.7.) önKormányzati rendelet MódoSíTÁSÁról

- Szántód KözSég önKormányzata KépviSelő-teStületéneK 8/2018. (VI.29.) önKormányzati rendelete A
HelyI SZoCIÁlIS ellÁTÁSoKról Szóló 2/2015.(ii.27.) rendelet MódoSíTÁSÁról
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Szakáli Anna: Szent István örökében
Ismered e két szót:
„hazádnak rendületlenül”
legyek én, legyél te
a ránk hagyottak
méltó, hitvalló örököse.
védd meg, ha kell,
akár véreddel áldozz
a szent ügyért,
- ez a legdrágább fizetség hisz fizettünk mi eddig is
mindenért…
árát ne nézzed.
a hazának ára nincsen.
Búza közé konkolyt
ármánykodás ne hintsen.
Ismerősek e szavak is:
ott élhetsz, halnod itt kell.
világot bejárhatsz,
bizonygathatsz érveiddel,
de az anyai szót, melyet
elméd, szíved magába zárt,
a bölcsőt, mely ringatott,
ne vesd el.
Féltő gonddal őrizd
múltad emlékeit,
tisztelnek majd érte
felnőtt gyermekeid,
és meglátják, mi végre
áhítod minden rögét.
Miért kapaszkodsz
e kicsi földbe, miért?
Mint drága aranyhoz,
úgy ragaszkodsz e kérges,
meggyötört agyaghoz.
hányszor hallottad már:
édesebb otthon a kenyér.
tudod-e valóban, mennyit ér?
Meglehet, néha szegénynek
érzed magad,
bizonytalannak a holnapot,
de vedd észre az ég kékjéből
rád ragyogó napot.
S itt, a turul árnyékában
megpihen, csendesül lelked,
új otthonod itthon leld meg.
Bár… sokáig tagadtak címert, koronát,
most valóban rajtad a sor;
építs olyan hazát,
hol megmaradsz magyarnak.
És István király örökét
úgy add tovább fiadnak,
mint fényes, ki nem hunyó lángot,
mert ez a te h a z á d,
ez a te o r sz á g o d.

A felújított Csemetekert utcai járda

Családi öltöző, Juhász Gy. utca

Lejáró, Csobánc utca

Lejáró, Rév utca
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SZENT KRISTÓF NAPOK

SZENT IVÁN-ÉJI MULATSÁG
az év legrövidebb éjszakáján a nyári napfordulót
ünnepeljük.
Június 21-e, az összes kultúrában a nap, és ennél
fogva a fény diadalának ünnepe. az idén június
23-án szombaton rendeztük meg az ehhez kapcsolódó rendezvényünket.
az eredeti terv szerint a rigó utcai strandon szerettük volna megtartani, de az erős szél miatt
mégis a faluházunk udvarán bonyolítottuk le.
az áthelyezett helyszín miatt eleinte alig volt
érdeklődő, de mint általában mindig a gyerekek
magukkal hozták a felnőtteket, így néhány család
mégis érkezett a délutáni játszóházba.
Papírlámpást készíthettek Koncsag adrienn
segítségével, amit sötétedés után ki is próbáltak.
a tűzzsonglőr bemutató után meggyújtottuk az
„örömtüzet”, aminek a gyerekek is nagyon örültek. a „szentivánéji” tűzugrást nem tudtuk kivitelezni, mert nem volt alkalmas a helyszín, helyette
a hanyatló tűz parazsában almát sütöttünk. a la
no live zenekar szolgáltatta a talpalávalót, de a
kevés érdeklődő miatt tíz óra után befejeződött a
mulatság.

Nyár közepén talán még többen indulnak útra
szárazon és vízen, mint máskor. A szerencsés
célba éréshez még ma is sokan kérik Szent
Kristóf közbenjárását. Szántód szerencsésnek
mondhatja magát, hogy Szent Kristóf, védelmezőnk szobra községünk központi helyén szemmel
tartja a közlekedőket, vigyáz a helybéliekre, az
átutazókra, a pihenni és nyaralni vágyókra.
Szántódon minden évben az autók megáldásához
kötődik a helyi rendezvényünk. Idén a szentmise
és az autók megáldása Szántódpusztán július 28án este 19 órakor kezdődött, ezért a Szent
Kristóf-napi, Kossuth parkban megrendezésre
kerülő eseményeket július 27-e délutánjára szerveztük.
délután három órára vártuk a gyerekeket a játszótérre, amit most egy Csupa-csoda elnevezésű
vándor játszótér még színesebbé tett.
emlékszem a gyerekeim nagyon szerették az
érzéki csalódásra épülő könyveket lapozgatni.
ezek a játékok ezekre az érzéki csalódásokra lettek felépítve.
Érdekes volt látni, hogy egy-egy játék milyen sok
ideig lekötötte a gyerekek figyelmét

Már a délután folyamán sokan jelentkeztek az
aszfalt rajzversenyre, így hat órától már alig akadt
szabadon hagyott aszfaltkeret a park sarkában.
huszonhárom lelkes gyerek várta, hogy ismertessem a rajzverseny témáját és Szent Kristóf legendáját dióhéjban elmeséljem. Fél óra alatt el is
készültek a szebbnél-szebb alkotások. a kéttagú
zsűrinek ( látrányiné Kiss gabriella és Pohner
liza személyében) nagyon nehéz dolga volt. Már
csak azért is, mert különböző korosztályok alkotásait kellett összehasonlítaniuk. valamennyi
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segítséget adtak maguk a gyerekek, mert ismertették, hogy miért ez a kép készült. a téma: „az
én apukám, aki a családot a vállán viszi” címmel
került meghirdetésre, de természetesen bármilyen apukával kapcsolatos eseménnyel lehetett
rajzot készíteni.
Igaz nem az a legfontosabb, hogy ki hányadik
helyezést ért el - hanem hogy együtt rajzolhattunk, meghallgathattuk mások érdekes történeteit, nevethettünk és egyáltalán együtt játszhattunk
-, azért az első három helyezett neve szerepeljen
a szántódi krónikában;

1. helyezett Sári viktória
2. helyezett: viczkó Borbála
3. helyezett: Pataki Bodza

2018. augusztus

10 éves
10 éves
7 éves

este hét órától a kaposvári SenIor zenekar
szolgáltatta a talpalávalót. Már nem először járnak nálunk, nagyon jó hangulatot sikerült varázsolniuk a helyszínen felállított sátor alá. Éjfélig
szüntelenül (jó értelemben), „állt a bál”!
Másnap, július 28-án délután fél hatkor a meghívott koszorúzók, és néhány szántódi érdeklődő
jelenlétében elhelyeztük koszorúinkat a Szent
Kristóf szobor talapzatánál, így tisztelegve legendája, és a közúti balesetben elhunytak előtt.
Koszorút helyezett el;
Szántód Község Képviselő-testülete nevében:
Kurdiné Éberhardt edit alpolgármester és
hollósi dezső képviselő
Siófoki Hivatásos Tűzoltóság nevében:
Kekecs richárd őrnagy
Siófoki Magyar Autóklub nevében:
Iregi Ferenc elnök
Balatoni Hajózási Zrt. nevében:
Széles János rév üzletágvezető
Szántódpusztai Kulturális Központ nevében:
gábor lászlóné intézményvezető
Szántódi Polgárőr Egyesület nevében:
galó tibor elnök, Kárpáti József
Krisztus Szeretete Egyház nevében:
vári Ilona, necskosz vasziliszné
Szántódi Nyugdíjas Klub nevében:
Kovács Béláné klubvezető
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ebben az évben ez volt az első kezdeményezésünk, hogy a Kristóf-napi rendezvényünkön
kerékpárral vegyünk részt a közlekedésben, így
indultunk községünk központjából a Szent
Kristóf kápolnához. Összesen hárman voltunk,
akik becsülettel kikerekeztünk a szentmise helyszínére, reméljük jövőre nagyobb sikere lesz a
„tour de Szántód”-nak.
ZENÉS NYÁRI ESTEK
Minden évben szeretnénk hétvégenként szórakoztatni az itt nyaraló kedves vendégeket és a
helyi lakosokat. erre lett kitalálva már évekkel
ezelőtt, hogy péntekenként élő- illetve dJ- zenével színesítsük a nyári estéket, éjszakákat.
augusztus 3-án 19 órától vártuk a játékos kedvű
fiatalokat, felnőtteket, hogy kellően bemelegítsünk dJ gery B lemezlovas előtt. a játékos
kedvű fiatalok helyett a még játékosabb kedvű
gyerekek jelentkeztek. Mivel a feladatmegoldások egy kis sétát is igényeltek, kénytelenek voltunk ragaszkodni ahhoz, hogy kerítsenek egy vállalkozó szellemű felnőttet is. volt, aki nagyobb
testvért, anyukát, nagymamát szerződtetett erre
az időre. a lényeg, hogy indulhatott a JátÉK! a
feladatok lebonyolításában hollósiné takács
viktória és németh henrietta segített, a szántódi
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érdeklődők a sátorban felállított sörpadokon.
Már közel fél órája játszott a zenekar retrónálretróbb számokat (természetesen a padon ülő
lábak jártak), mégis senki nem akarta felvállalni a
nyitótáncot. ekkor a fürdőzésből megérkezett
család felvállalta ezt a szerepet, és onnan kezdve
beindult a buli. Éjfélkor a közönség alig akarta
elhinni, hogy így elrepült az a pár óra. többszöri
visszatapsolás után engedték csak haza a zenekart.Érdeklődtek, hogy mikor lesz legközelebb
Szántódon zenés est? tájékoztattam őket, hogy
idén legközelebb szabadtéren augusztus 19.én,
vasárnap az ünnepi megemlékezésünk után lesz
erre lehetőségük. természetesen a Falunapunk
(aminek résletes programját megtalálják lapunk
jelenlegi számában, záróeseménye is egy élő
zenét szolgáltató zenekar lesz, amire szeretettel
várunk minden kedves érdeklődőt!

Fotó: Czilli Károly

totó feladatait pedig Morvayné török Csilla állította össze.
a lelkes öt csapat helyezés szerint:
1. helyezett:
testvérek csapat
2. helyezett:
Balatoni unikornisok csapat
3. helyezett:
Família csapat
4. helyezett:
nyerő csapat
5. helyezett:
győztesek csapat
ezután 21 órától hajnalig dJ gery szórakoztatta a közönséget.
a következő hét péntekjén, pontosabban augusztus 10-én a retro voice együttes szolgáltatott élő
zenét. először bizonytalanul gyülekeztek az

SZENT ISTVÁN ÜNNEPE
augusztus 19-én vasárnap a jól befűtött kemencénél kezdődött az ünnepre hangolódás. Karsai
Ilona vállalta, hogy ebben a nyári forróságban a
faluház udvarán álló kemencében megsüti megemlékezésünkre a kenyeret. Már délután négy
órára ki is sült mind a négy szép, kerek cipó!
Megszegése után mindenki dicsérte mennyire
finomra sikerült! nagyon köszönjük, hogy ilyen
különlegességgel gazdagíthattuk ezt a napot!
ahogy hűltek az „új kenyerek”, már át is vették a
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terepet a gyerekek, akik látrányiné gabika segítségével formázhatták a kenyértésztát. gyönyörű
„kisautó-eper-fagyi-szívecske-halacskajégkrémcipó” került ki az aprócska ujjak közül.
azért készült egy-két fonott kalács, sőt otthon
gyúrt, kelesztett - ahogy az a nagy könyvben meg
van írva -, szakajtóban előkészített kenyérke is.
Mire az ünnepség kezdetét vette, már a gyereksereg jól is lakott frissen sült kenyérrel.
augusztus 20-a államalapító Szent István királyunk ünnepe.
az ezeréves magyar államiság egyértelműen viszszaigazolja Szent István király elévülhetetlen
államszervezői művét, és emeli őt nemzeti történelmünk legnagyobbjai közé. Bölcs előrelátás
volt abban, ahogyan ráérzett az „idők szavára”.
arra, hogy népünknek új életformára és kultúrára kell áttérnie.
Közösségi házunk udvara nagyon szép helyszíne
ennek az ünnepségnek.
a himnusz elhangzása után vizvári attila polgármester úr ünnepi beszéde hangzott el, majd
Széles ágota énekével idéztük meg Szent István
királyt. tűz tamás versét Szabó Sándorné Marika
előadásában hallhattuk. a Szakasztó népdalkör
Szent Istvánról szóló népénekeket adott elő,
majd az ismert rockopera bejátszást követően
reményik Sándor versét várszegi Balázs tolmácsolta. végül a Szózat előtt maga a költő Szakáli
anna adta elő költeményét, melyet lapunkban is
olvashatnak.
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Ünnepeinket megélni nagyon fontos, mert úgy
tudjuk csak értékelni a jelenünket. azt, hogy az
elődök döntéseit, harcait, szenvedését nekünk
már nem kell átélni, de amit ránk hagytak, azt

Várszegi Balázs

viszont becsülettel meg kell tartanunk, és tovább
is kell adnunk a gyermekeinknek, unokáinknak!
Szent István király üzenete, hogy van hazánk,
hely, ahol élhetünk. Mi pedig ne csak beszéljünk,
tegyünk is azért, hogy legyen hazánkban világosság.
Mindenki a maga helyén.

Szeretném megköszönni minden szereplőnek,
hogy igazi ünneppé tették hazánk születésnapját!
Balogh Józsefné zsuzsa
művelődésszervező

A KÖNYVTÁR HÍREI
Örömmel tudatom kedves olvasóinkkal, hogy június végén három igen nagy jelentőségű - községünk és könyvtárunk számára nagy megtiszteltetést jelentő - rendezvényünk volt. A megszokott hirdetési formáinkon túl ezekre az aktualitásokra a
Part FM Rádió is felhívta hallgatói figyelmét.
Az eseményre érkező kedves vendégeinket a földszinti kisteremben Karsai Ilona fotókiállítása, az
emeleti nagyteremben pedig egy népművészetihonismereti kiállítás várta.
Az ennek a kiállításnak létrejöttébe bekapcsolódó
kedves helyi és környékbeli lakosaink Balatonendrédi
Általános
Iskola,
Borkút
Néptáncegyüttes, Huszár László, Maurer Istvánné,
id. Pohner Jánosné, Simonné Pohner Mária,
Steinbacher Jánosné, Szabó Éva, Vári Kati - szíves
segítségét ezúton írásban is tisztelettel megköszönöm. Ugyancsak köszönetet mondok szíves közreműködéséért Vizvári Attila polgármester úrnak és
sok segítségéért
kedves kollégáimnak: Balogh
Józsefnének,
Lőczi
Hajnalkának,
Németh
Henriettának és Mucza Milánnak. Ez utóbbi kiállítás

- július 21-ig volt látogatható - elbontását is kedves
munkatársaim oldották meg. Köszönet érte.
2018. június 18-án Vasvári Zoltán etnográfus
vezetésével intézményünket felkereste egy etnográfusokból álló, községünkben nyaraló csoport. A
könyvtár előtti Tüskés Tibor emléktábla megkoszorúzása után, a hazánk minden tájáról és a határainkon túlról is érkező néprajzkutatással foglalkozó
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Vári Kati babái

a közel 50 résztvevő szép élményekkel gazdagodva és igen elégedetten távozott.
Június 20-án a Somogy Megyei Honismereti
Egyesület
vezetőjével
Gálné
Jáger
Mártával érkezett egy 30 fős csoport. Az ő számukra is bemutattam könyvtárunkat és helytörténeti gyűjteményünket, előadásomban a községünkről
kiadott köteteket is ismertettem.
Majd június 26-án a Takáts Gyula Megyei és
Városi Könyvtár kérésére nálunk zajlott le a környékünkről érkező minegy 20 könyvtáros szakmai napja, melynek szakmai szervezésében számomra
Béres
Krisztina Láng Edit és
Zsilinszky Ádám kollégáim, a balatonboglári
könyvtár alkalmazottai segítettek. Szíves fáradozásukat írásban is köszönöm szépen.
vendégeink megtekintették a könyvtárt és a helytörténeti gyűjteményünket. Ezt követően érdekes
bemutatkozások, beszámolók, a csipkeverés
művészetének bemutatása zajlott és néptáncot is
láthattunk. Szó esett a fafaragásokról, Somogy
megye nevezetesebb falvainak népviseletéről
(Karád, Miklósi, Törökkoppány) és a kőröshegyi
Babáriumról is. A több órán át tartó program végén

Az utóbbi két esemény egész napos volt. Az előadások után kedves vendégeink megismerkedtek
községünk nevezetességeivel és ellátogattak
Szántódpusztára, ahol Gábor Lászlóné megbízott
vezető fogadott bennünket..
Abban bízunk, hogy a sok idelátogató fogadtatásukról jó véleményt alakított ki, úgy intézményünk-
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ből mint községünkből elégedetten távozott és hozzánk visszatér.
Az említett rendezvényeinkről szóló beszámolók
könyvtárunkban olvashatók.. Igen nagy tisztelettel
megköszönöm Vasvári Zoltán etnográfusnak
Varga Róbertnek, a Takáts Gyula Megyei és Városi
Könyvtár nyugalmazott igazgatójának, a Somogy
Megyei Honismereti Egyesület tagjának és Béres
Krisztina könyvtárosnak, a Balatonboglári Lukács
Károly Városi Könyvtár szaktanácsadójának cikkeik
megírását, a történtek színvonalas összefoglalását.
***
2018. július 10-én érdekesség történt könyvtárunk
életében. Napjaink egyik leghíresebb színésze és
ismert szinkronhangja - Thuróczy Szabolcs - kérte
annak a lehetőségét, hogy egy új filmjéhez egyes
jeleneteket könyvtárunkban forgathassák, amit községünknek honorál.
A stáb a helyszínen Balogh Józsefné művelődésszervező felügyelete mellett mintegy két órán át
dolgozott. Ígéretet kaptunk arra, hogy a kész filmet
is megismerhetjük, amelynek további ismert szereplői lesznek mint pl. Reviczky Gábor és Szabó
Győző.
Thuróczy Szabolcs, színész Nyíregyházán, 1971ben született. 1998 óta a Pintér Béla Társulat tagja.
Néhány színházi szerepe: Büchner: Danton,
Pilinszky: Gyerekek és katonák, Parasztopera.
Mely filmekben szerepelt? Szezon, Sorstalanság,
Kalandorok, Valami Amerika 2., Munkaügyek,
Aranyélet, Budapest Noir, Valami Amerika 3.
Jelentősebb elismerései pl.: 2002 - Budapest - „A
legjobb alakítás” - díja; 2016 - Los Angeles
Filmfesztivál - a Tiszta szívvel című filmben nyújtott
alakításáért - „A legjobb férfi főszereplő” - címet
nyerte el.
Thuróczy Szabolcs művész úrnak tisztelettel megköszönjük, hogy több szempontból is Szántódot
választotta. Eddigi eredményeihez a szántódiak
nevében tisztelettel gratulálunk és további szép
sikereket kívánunk.
***
Szokásomhoz híven a könyvtár híreit a mindig aktuális köszönetekkel zárom. Először tisztelettel megköszönöm községünk vezetősége részére, hogy
a Szántódpuszta egyházi hagyománya 19732018 című kötetnek a kiadását volt szíves támogatni. Ez a szántódpusztai hagyomány - az autók megáldása - ebben az évben 45 éves. Reméljük, hogy
ez a kiadvány községünk jó hírnevének terjedését
is szolgálja.
Ennek a nemes ügynek a megvalósításában igyekezett még segíteni - köszönet érte - a szántódi
Szent Kristóf Étterem és a zamárdi Szent Kristóf
Pincészet is.
Köszönet az erről a kötetről szóló könyvajánlás
megírásáért - a Szántódi Hírlevél előző számában
már megjelent - Morvayné Török Csillának, helyi
újságunk szerkesztőjének.
Ajánlást írt róla Hidvégi Iván - számára is megköszönöm megtisztelő fáradozását - akinek írása a
Keresztény Élet című római katolikus lapban július
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22-én jelent meg.
Kocsi György atya elismeréssel vélekedett a kötetről és annak megjelenését, vásárlási lehetőségét a
szántódpusztai Kristóf napi szentmisén hívei számára kihirdette. Hálás köszönetem a megtiszteltetéséért.
Sok szeretettel megköszönöm kedves kolléganőmnek - Baloghné Zsuzsának - a júliusban végzett
helyettesítésemet, a könyvtári nyitva tartások gondos megtartását.
Tisztelettel megköszönöm olvasóink nevében az
újabb adományozók értékes köteteit Kurdiné
Éberhardt Editnek, Néveri Sándornénak, Odenwald
Nándornénak, Sasvári Csillának és VingelmannNagy Editnek.
Itt teszek arról említést, hogy Vizvári Attila polgármester úrnak saját köteteimből adtam könyveket,
amelyeket tisztelettel felajánlottam a hivatal részére
reprezentációs célokra.
***
Megköszönöm a Vll. SZKÍT résztvevőinek, az e
programunk iránt érdeklődőknek a szíves megértését.
Figyelem!
Mivel a július 7-re előre jelzett könyvtári rendezvény
betegségem miatt sajnos elmaradt, így azt szeretném szeptemberben bepótolni. Tisztelettel kérem,
Önöket szíveskedjenek a hirdetőtábláinkra kihelyezendő meghívómról tájékozódni. Minden kedves
érdeklődőt sok szeretettel várunk.
Maurer Teodóra
könyvtáros

FELHÍVÁS
Tisztelettel tudatjuk kedves olvasóinkkal,
hogy akik Szántód község történetéről, művészetéről valamint Szántódpusztáról és annak
egyházi hagyományáról többet szeretnének
megtudni, az ezekkel kapcsolatos könyveket
érdeklődőink a Tüskés Tibor Községi
Könyvtárban vehetik meg.
Szántód (községtörténet)
A kötetet szerkesztette: Maurer Teodóra
Társszerzői voltak: Bor Ferenc, Gergely
Árpád, Tüskés Tibor, Varga Béláné, Várszegi
Balázs, Dr. Vértes Lászó, Ungváry Zsolt és
Ungváryné dr. Köcse Jolán. (2007) 2000,-Ft
Maurer Teodóra
Szántód a művészetekben /2016/ 2300,- Ft
Simándi István
Szántódpusztától Szántódig /2014/ 1000,- Ft
Maurer Teodóra
Szántódpuszta egyházi hagyománya
1973-2018 /2018/ 1000,- Ft
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Tradíció Néprajzi Tábor Szántódon
hatodik alkalommal rendezte meg a Magyar néprajzi
társaság gyűjtő Szakosztálya immár hagyományossá vált
néprajzi táborát és továbbképzését önkéntes gyűjtői számára Szántódon 2018. június 15. és 19. között.
a tábor céljaként idén a dél-Balaton népi kultúrájának felfedezését, mélyebb megismerését tűzték ki. a
helyszín kiválasztásának több apropója is volt: idén ünnepeljük a Balaton első, nagy néprajzi kutatójának, Jankó
János születésének 150. évfordulóját, továbbá a gyűjtő
Szakosztály tavaly novemberben indította útjára új ismeretterjesztő, gyűjtést népszerűsítő programsorozatát, az
országjáró tradíció találkozókat, amelynek nyitó helyszíne Fonyód volt.
a táborban több mint harminc önkéntes gyűjtő
ismerkedhetett egymással, gyűjtőtársai eddigi munkásságával, Szántód és a dél-Balaton, tágabban az egész balatoni régió népi kultúrájával, folklórjával, és a következő év tradíció pályázata két kiemelt kategóriájának témájával: a női sorsok, asszonysorsok
gyűjtésének és bemutatásának lehetőségeivel, és kapott újabb, igen részletes ismereteket a vallási néprajz vizsgálatához az oltáriszentség tisztelete
kapcsán.
a tábor első napján, június
15-én, pénteken egymással és a helyszínnel ismerkedtek a résztvevők,
majd megalakult a tábor három szekciója: a folklór, a kézműves és a néprajz pedagógiai, amelyekben a további
napokon tevékenykedtek az önkéntes
gyűjtők etnográfus szakemberek vezetésével.
Június 16-án, szombaton neves etnográfusok,
folkloristák előadásait hallgatták meg a tábor résztvevői.
vasvári zoltán a Balaton néprajzi irodalmáról, Barna
gábor az oltáriszentség tiszteletéről, landgraf Ildikó a
folklórműfajok gyűjtéséről, tasnádi zsuzsanna a néprajzi
Múzeum rajzgyűjteményéről, tátrai zsuzsanna a nők szerepéről a hagyományos paraszti életben és erdei lilla a
20. század eleji csipkekészítésről tartott előadást.
levy, Bihari Puhl levente siófoki festőművész
népi építészeti emlékeinkről készült olajképeit hozta el, és
beszélt azok keletkezéséről.
a kézműves csoport tagjai a vert és a varrott csipkekészítéssel ismerkedtek devecsei Ildikó vezetésével.
este Birinyi József fergeteges népzenei hangszerbemutatóját élvezhették a tábor résztvevői.
vasárnap egész napos buszkiránduláson vettek
részt a táborozók. Megtekintették Szántódpuszta néprajzi
értékeit, majd Balatonföldváron a hajózástörténeti kiállítást, végül Szárszón a régi temetőben József attila első sírhelyét, az emlékházat, rónay györgy nyaralóját, és megemlékeztek az 1943. évi Szárszói találkozóról.
hétfő délelőtt az önkéntes gyűjtők számoltak be
eddigi gyűjtéseikről, pályaműveikről és további terveikről,
délután pedig látogatást tettek a szántódi tüskés tibor
Községi Könyvtárban, ahol Maurer teodóra könyvtáros

igen gazdag programmal és néprajzi kamara kiállítással
fogadta a táborozókat. Paál zsuzsanna, a gyűjtő
Szakosztály elnöke a Szakosztály és a táborozók nevében
koszorút helyezett el tüskés tibor emléktáblájánál.
a tábor június 19-én, kedden zárult. a délelőtt
folyamán a táborozók a következő pályázati kiírás két
kiemelt kategóriájáról kaptak bővebb tájékoztatót, és
beszélték meg a pályázási lehetőségeket.
a
Magyar
néprajzi
társaság
gyűjtő
Szakosztályának önkéntes gyűjtői és etnográfus vezetői öt,
felejthetetlenül szép és új ismeretekben gazdag napot tölthettek el Szántódon. Köszönet a szervezőknek, a nagyszerű előadóknak, és azoknak a szántódiaknak, földváriaknak, endrédieknek, kőröshegyieknek, akik a programok
létrejöttében dolgoztak, szerepeltek: Maurer teodóra
könyvtárosnak, várszegi Balázsnak és a balatonföldvári

néptánccsoport kisdiák és fiatal táncosainak, a kőröshegyi
Borkút néptánc együttesnek, a Balatonendrédi általános
Iskola fiatal csipkéseinek, huszár lászló endrédi fafaragóművésznek és vári Katalin néptáncosnak, a kőröshegyi
Babárium tulajdonosának.
vasvári zoltán
a tradíció tábor résztvevői a Pálóczi horváth ádám
Közösségi házban.
az első sorban: Maurer teodóra, a tüskés tibor Községi
Könyvtár vezetője,
vasvári zoltán, a néprajzi gyűjtő Szakosztály titkára és
Csépe attila önkéntes gyűjtő.
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ISKOLAI ÉS SPORTHÍREK
BALLAGÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
A BALATONFÖLDVÁRI SZÉCHÉNYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÁNTÓDI BALLAGÓ DIÁKJAI
GALÓ DÁNIEL
SÁNTA VIKTÓRIA
VIZVÁRI TÜNDE

Ballagás, Balatonföldvár Széchényi Imre általános Iskola 2018.
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A BALATONFÖLDVÁRI VÍZISPORT ÉS
VITORLÁS EGYESÜLET
augusztus 11-én idén is megrendezte a

FISTER KUPA 2018 TÍZEVEZŐS FIXÜLÉSES
ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOT
a következő kategóriákban szántódi fialok is indultak:
Utánpótlás kategória:

galó dániel
vizvári tünde
Pohner liza
Ifi kategória:
Férfi amatőr:

1. helyezés
3. helyezés
galó andrás 2. helyezés
galó andrás 2. helyezés

GRATULÁLUNK A SZÉP EREDMÉNYEIKHEZ!
Galóné Kárpáti Ildikó

MOZDULJ BALATON
Tizenöt éve minden nyáron megtelik a Rigó utcai strandröplabda pálya sportolni vágyó fiatalokkal. Minden szombaton a
Mozdulj Balaton program keretén belül bajnokságon vehetnek részt a csapatok. Az első három helyezett érmet vehet át.
Az idei évben is sok nyaraló vendég számára nyújtott örömöt
a közös jàték.
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SZÁNTÓDPUSZTA HÍREI
Gépkocsik megáldása. Misét Dr. Márfi Gyula Veszprémi érsek és
Kocsi György Zamárdi plébános celebrálta.

AZ ÉRINTETLEN SZAHARA
ALGÉRIA
TINDOUF MEGYE
KIÁLLÍTÁS

juk népviseletébe öltözve jelentek meg. a követség titkára és amed sliman, segítségével- aki
Magyarországon élő algériai- kérdezni is tudtunk.
a várakozási idő még arra is jó volt, hogy polgármesterünk autóval körbevitte az arab vendégeket
megmutatta Szántód nevezetesebb részeit, rév,
centrum, faluház, parkok.

egy tőlünk földrajzilag távol fekvő ország,
Algéria néhány fiatal művésze mutatkozott be
Szántódpusztán, július 27-én. Szervező Bézi nagyon jó érzékkel időben értek vissza, dicsérve
Péter a Fiatal Művészek galériájának kurátora a község látnivalóit.
a nagykövet és felesége, a kulturális államtitkár
volt.
és felesége, valamint a küldöttség többi tagjával
Frissítsük fel mit tanultunk, hallottunk készült fényképek is mutatják, milyen hangulatban telt a megnyitó.
algériáról!
Algéria észak-afrikai arab állam, Afrika az arab
világ és a Földközi-tenger medencéjének legnagyobb területű országa, területe 2 381 740 négyzetkilométer, legnagyobb része sivatag.
Fővárosa Algír, az ország legnépesebb városa
északon, a Földközi- tenger partján fekszik.
Forrás internet
egy
nagyon
meleg
nap
délutánján,
Szántódpusztán a kúria árnyat adó fákkal szegélyezett bejárójánál várakoztunk többen, köztük
polgármesterünk, vizvári attila. Mint kiderült,
abdelkader dehendi nagykövet és felesége és
Mohamed Mustafa kulturális államtitkár és felesége is megtiszteli a kiállítást, de a pénteki forgalomban egy kicsit késni fognak.
addig is megnéztük a kiállítást, találkoztunk az
alkotókkal, akik nagyon kedves emberek és hazá-

a megnyitó után, terülj-terülj asztalkám várt a
megjelentekre. arab ételekkel, ízekkel vártak
minket. a nagy melegben többek között zöldséges, gyümölcsös, grillezett ételeket, húsokat, és
kusz-kuszt is kóstoltunk, amit a baráti társaság
tagjai készítettek.
Alkotók:
Mohamed Fadel Mustpha
Salek Ibrahim
Ben Moussa Ismail
Mohamed lamin Jatari Saleh
zuber Moulud Mohamed
Keroum Mohamed el amine
Morvayné török Csilla
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BALATON „A mi tengerünk”
A BALATON SZÍNEI

A NAPFÉNY

a Balaton színe sokféle, de legtöbbször világos fűzöld
színű, amelyet a sekély tó felkavart iszapja okozza. a
Balaton színei az ég színétől, a szél irányától, erejétől és a
felhőzettől függenek. ha a Balaton felett felhők jelennek
meg, árnyékuk sötét foltokat okoz a tó tükrén. a partok
felett lévő felhők ólomszínűvé teszik a tó vízét, ha pedig
szél csap le, sötét foltokban borzolja fel a vizet. az „aranyhidat” és az „ezüsthidat” a felkelő és lenyugvó nap és a hold
okozza. a hullámzó tó tükrözése színe a körülmények hatására változik. ha kék az ég, akkor a hullámok is kék szint
mutatnak.
napnyugtakor a tó színei különösen a déli partról nézve
pazar látványt nyújtanak. napnyugtakor, néha hatalmas
sugarakat látunk, ami a felhők nyílásain kicsillanva, megvilágítják a levegő finom porát.
ha a part felől zivatarfelhők jönnek, élénk, smaragdzöld
színű lesz a tó. az erős szélben keletkező tarajos hullámok
még szebbé teszik a látványt.

az éghajlat fontos gyógy tényezője a napfény. a hő hatására a bőr kipirul, fokozódik a vérellátottsága, majd lebarnul.
Ésszerű határok között, a barnulás, mint valami árnyékoló
függöny, fokozza a bőr ellenállását a kórokozókkal szemben, és védi szervezetünket a túlzott napsugárzástól.
Fontos, hogy tartsák be a szabályokat! Ilyen alapszabály,
hogy 11 órától, délután 3 óráig ne tartózkodjunk a napon.
Igyunk sok vizet, gondoskodjunk az állatokról is és vigyázzunk a környezetünkre! a balatoni napfény tisztasága miatt
nagyon sok ibolyántúli sugarat tartalmaz, ami előnyös a
szervezet számára, pusztítja a káros baktériumokat. élénkíti az anyagcserét és a vérképzést, fokozza a szervezet saját
védőanyagainak termelését.
emeli a vérnyomást, ami kinek jó, kinek nem. Mélyebbé
teszi a légzést.
Mindemellett nem árt figyelmeztetni a túlzott napozás
veszélyeire!
átMenet
nÉlKÜlI
naPozáS
ÉgÉSI
SÉrÜlÉSeKet, naPSzÚráSt oKozhat!

A GYÓGYÍTÓ BALATON

A VÍZ VEGYI HATÁSAI
Banális igazság, hogy a Balaton és környéke kedvező hatással van az egészségre.
Kis túlzással mondhatjuk, hogy a tó és környéke egyetlen
hatalmas szanatórium, ahol a test és a lélek megpihen,
megnyugszik, és új erőre kap. Számos esetben javasolják a
szakemberek a betegségek utókezelésére is.
Milyen tényezők segítenek ebben?
- a táj és a klíma
- a levegő
- a napfény
- a víz vegyi hatása
- gyógyforrások
az orvostudomány csak az utóbbi időben, néhány évtizede
fedezte fel ennek jelentőségét. a Balaton gyógyító erejét
régebben nem értékelték eléggé. a balatoni gyógyforrásaikat látogatták a gyógyulni vágyók, figyelmen kívül hagyva a
Balaton más, egészségügyi szempontból jelentős hatását.
A TÁJ ÉS A KLÍMA SZEREPE
a partvidéken enyhe, kellemes az éghajlat, változatos a táj,
alkalmas az ellazulásra, idegnyugtató a hatása! a szem
megpihen, a test enyhülést keres a hűs hullámokban.
a sétától, a nagyobb túrákig, a természetjárás sokféle változatának kipróbálására alkalmas a táj. az utóbbi években
a kerékpáros túrizmus kapott nagy szerepet.
A LEVEGŐ
a levegő tiszta, valami csekély széljárás mindig van, a szél
ami többnyire a vízről fúj. Csekély a hőingadozás.
az összhatás fontos eleme a levegő elektromossága. a levegő csapadéka, hol pozitív, hol negatív elektromosságot tartalmaz, amit az ember a bőrön át érez, ez frissítő hatással
van az egész szervezetre.
Mindezek hatására növekszik az étvágy is!

a legfontosabb gyógy tényező a Balaton vize, ami nem
gyógyfürdő, nincsenek benne olyan összetevők, mint a
hévízi kénes-rádiumos meleg víznek, vagy a szénsavas füredi fürdőknek. Üdülésre, edzésre való, vegyi hatása egészséges. a Balaton vize oxigén dús, sziksós és meszes ásványvíz.
lúgos kémhatású. Bőven van benne kalcium, magnézium
karbonát, hidrokarbonát és szénsav. Kevés vas van benne,
jód és sótartalma jelentős. a Balaton környéki nép régóta
használja a tó iszapját fájó végtagok bedörzsölésére.
a tófenék iszapja szintén gyógyiszapnak tekinthető.
a bársonyos vízben, az úszás nem fárasztó, a fürdés serkenti a vérkeringést, edző hatással van az izmokra és az idegekre.
egy óra fürdés ajánlott alkalmanként.
GYÓGYFORRÁSOK
a Balaton környékén számtalan gyógyforrás található pl.
csopaki József forrás, vagy a világhírű füredi forrásvíz.
a gyógyforrások közül a hévízi a legismertebb.
Forrás: Útikönyvek
Balaton
Írta: lipták gábor és dr. zákonyi Ferenc
PanoráMa
az íráshoz tartozó képek a következő oldalon láthatók.
a Szántódi hírlevél előző júniusi számában megjelent cikkből kimaradt fotók, amelyeket Máró lászlóné Magdi
bocsájtott rendelkezésünkre. a képek a70-es 80-as években készültek Szántódon.
Összeállította: Morvayné
török Csilla
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Szántódi Hírlevél

1980-81 nyár
rigó utcai strand, kánikula

Balázs Sándorné emi
nyárI eSte

a gépgyár strandján

nyári este, mikor alkonyodik
a tó lassan elcsendesedik
a fürdőzők hazamennek
a zajok elcsendesednek.
ha figyelsz, hallod a csend szavát
a nádas susogását
a békák szerenádját
a madarak szárnyalását.
halkan csobban a hullám
Fut a part felé némán
Csipkés taraja fodrozza a vizet
lassan araszolva kifelé siet.

Csónakázás a 70-es években

a rév üzletsoron

a parton hallgatom a csend szavát
És boldogsággal élem át.
Békesség járja át életemet
És az minden bánatot eltemet.

Szántódi Hírlevél

18. oldal

Munkálatok a szőlőskertemben IV. rész
Augusztus eleje remélhetőleg meg volt az utolsó
permetezés is.
De azért még teljesen ne tegyük el a permetezőket
télire az időjárás meg tud bennünket tréfálni.
Ha minden jól megy, várhatjuk a szüretet ami gyorsan itt is lesz.
De addig is a boros gazda nem tétlenkedik, előkészül a szüretre, tisztára mossa a hordókat edényeket, mivel ez nagyon fontos hogy a must tiszta
edénybe kerüljön.
Ha az időjárás továbbra is kedvező lesz, akkor
nagyon jó szüretre számíthatunk.

2018. augusztus

KÖSZÖNTÉS
Sok szeretettel köszöntjük
Borbély Gábort és feleségét
Borbély Gáborné Zsuskát

60.
házassági évfordulójuk alkalmából
Gyémántlakodalmukat a szántódpusztai
Szt. Kristóf kápolnában tartották.
További jó egészséget kívánunk!

Fontos, hogy a leszedett szőlő minél előbb kerüljön
feldolgozásra és a must be a hordókba vagy a tartályokba. Figyelem akármilyen régóta is
borászkodunk a must erjedésekor a pincébe
GYERTYA NÉLKÜL SOHA NE MENJÜNK LE és
lehetőleg egyedül ne tartózkodjunk a pincénél.
Ha már a must a hordóba van, elmondhatjuk vége
a szüretnek és a gazda kicsit megnyugodhat
.
Tisztelt borászkodó társaim!
Akit érdekel. decemberben szervezünk a faluházba az én borom címmel egy baráti beszélgetést. Mindenki elhozhatja a saját borát egy kis
pogácsával. Egy jót beszélgetünk, valamint lesz
egy vendég is, akitől a
nővényvédelemről lehet
kérdezni.
Részletek a következő
/októberi/ számban.
Mindenkinek jó szüretet!
Baráti üdvözlettel:
Topos József
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Szántódi Hírlevél

A II. VILÁGHÁBORÚ 1939-1945

NÁCIK
amikor az 1890-es évek elején Passauban a három
folyó találkozásánál az egyikbe beleesett egy kisfiú, valaki
utána ugrott, és kimentette. az ismeretlen jóakaró által
kimentett kisfiút adolf hitlernek hívták.
hitlert (a főnácit) döntő felelősség terheli a II. világháború
kirobbanásáért. ausztriában született 1889-ben, 1923-ban
„nagy-német” meggyőződésből Münchenbe költözött. az I.
világháború kitörésekor, önkéntesként bevonult. Kétszer
kitüntették, kétszer megsebesült. 1918 novemberében visszatért Münchenbe. Itt kezdett el politizálni. Belépett a német
Munkáspártba. Sokatmondó az általa előterjesztett pártprogram: valamennyi német egyesülése, a versaillesi békeszerződés felmondása, a zsidóság állampolgári jogainak megvonása.
Javaslatára a párt új nevet vett fel: nemzeti Szocialista német
Munkáspárt (nSdaP).
1925-26-ban a Mein Kampf-ban megfogalmazta politikai nézeteit. legfontosabbak: a fajelmélet, az élettér (területfoglalás), fő ellenség a zsidóság és a Szovjetúnió.
1933-ban kancellár lett. Betiltotta a pártokat, a szakszervezeteket. leszámolt a párton belüli ellenfeleivel.
létrehozta az SS-t, s ezzel létrejött a rendőrterroron alapuló
diktatúra. ellenségeire halál, börtön, vagy koncentrációs
tábor várt.
a közmunka, a hadiipar, és a hadsereg fejlesztése
gazdasági fellendülést, és életszínvonal emelkedést hozott. a
háttér biztosítva volt.
Megkezdte a Mein Kampfban megvalósítását: 1938ban megszállták ausztriát a németek, 1939 márciusában
bekebelezték Csehszlovákiát. a kétfrontos háború elkerülése
érdekében, 1939 augusztusában megnemtámadási szerződést
kötött a Szovjetunióval. ennek titkos függelékében megegyeztek a lengyel, balti és román befolyási övezetekben.
hitler nem habozott, s 1939 szeptember elsejével megtámadták a németek lengyelországot. Kitört a második világháború!
a nyugati katonai sikerekről megrészegült hitler 5-6
hónapos villámháborúban gondolta a Szovjetuniót megsemmisíteni. emberek millióinak halála után 1945-ben Berlin
eleste előtt öngyilkos lett.
hitler egyik főbizalmasa hermann göring volt. az
első világháborúban hivatásos katona, gyalogostiszt majd
1916-ban repülőtiszt lett. az első világháborúban 22 légi győzelemmel sikeres vadászrepülő volt. 1922-ben belépett a náci
pártba. 1939-től a légierő főparancsnoka, a védelmi tanács
elnöke, hitler utódának számított. nürnbergben halálra ítél-

ték. a kivégzés előtt öngyilkos lett.
hogy milyen emberré és katonává lett hermann
göring, az a sztálingrádi csata idején derült ki. a morfinistává lett marsall elvtelenül hitler mellé állt 1942 novemberében. a vezérkari tisztek támogatták a bekerített Paulust (a 6.
hadsereg parancsnoka) aki hitler engedélyét kérte, hogy
kitörhessen a gyűrűből. hitler ingadozott, nem tudott dönteni. ekkor göring teljesen felelőtlenül a napi 500 tonna ellátmány eljuttatását ígérte meg Sztálingrádba. a tényleges 100
tonna lett naponta. hitler nem engedélyezte a kitörést.
nem tudni, hogy a német légierő főparancsnoka (h.
göring) elvtelenül behízelgett hitlernek, vagy nem ismerte
saját katonái teljesítő képességét. a két főnáci ezzel aláírta a
bekerített hatodik hadsereg halálos ítéletét.
Kik lettek a segítők? nagyon jó példa erre Walter
Schellenberg. Polgári család hetedik gyermeke volt. nem félt
a fegyverektől, jó pisztolylövő hírében állt. Jogot tanult.
amikor 1933-ban apja mini zongoragyára tönkrement, tanulmányaihoz kénytelen volt állami segítségért folyamodni.
Kérelmét megtámogatandó belépett a náci pártba. hitler
alatt máskülönben semmi esélye nem volt a tanulását segítő
pénzre. az SS-be is belépett. reménykedett, hogy diplomata
lesz. helyette a Biztonsági Szolgálatnál kötött ki. hamar kiderült alkalmassága: biztonsági munka, kémkedés lett a feladata. az általa írt jelentések, dolgozatok közül, volt amelyik
eljutott hitlerhez. végül felesküdött a biztonsági szolgálatra
és adolf hitlerre.
Feladata volt pl. a KItty – szalon létrehozása. ez
nem volt más, mint egy luxus bordélyház. a pénz nem számított. strómannal dolgozott. a belvárosi házat, még az ágyakat
is bemikrofonozták, rejtett kamerákat szereltek fel. a látogatók, felső vezetők (pl. ribbentrop) , külföldi diplomaták (pl.
Ciano olasz külügyminiszter) voltak. a lányok európa legjobb
prostijai és „normál” hölgyek voltak. a németen kívül egy-két
idegen nyelvet is kellett beszélniük. a Biztonsági Szolgálat
tisztjeinek feleségei is jelentkeztek a „hazafias” munkára.
Walter Schellenberg 30 éves kora előtt a rezsim közvetlen vezérkarába küzdötte fel magát. olyan ügyes volt (igazi
kém) hogy eltűnt a köztudatból, nem lett öngyilkos, nem
menekült dél-amerikába. nem ítélték el, szabadlábon halt
meg.
Szilágyi lászló
Forrás: S. niemayer: Walter Schellenberg, a kémfőnök.
Magyar nagylexikon

SZÁNTÓD SOMOGY ÉSZAKI KAPUJA
SZÁNTódPuSZTA

PÁlóCZI HorVÁTH ÁdÁM KÖZÖSSéGI HÁZ

Nyitva tartás

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

Nyitva tartás: április 16 - október 15-ig
04.16-tól 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, 0630/ 458-16-13
e-mail:szantodpuszta@gmail.com
https://www.szantodpuszta.hu

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
Csütörtök: 15.00 - 18.00
Könyvtár, internet hozzáféréssel
17.00 - 19.00 Istentisztelet: Kr. Sz. egyház
Péntek:
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
Hétfõ:

Keressék és figyeljék szórólapjainkat, hirdetõtábláinkat,
weboldalunkat valamint a képújságot!
a mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Információ: Pálóczi h. ádám Közösségi ház
8622 Szántód, Iskola u. 9.
tel.: 84/347-685; 06 30 265-4981
e-mail:info@szantod.hu www,szantod.hu

FONTOSABB TELEFON SZÁMOK
Körzetszám 84
Irányító szám 8622
Mentõk
104
Tûzoltóság
105
Rendõrség
107
Segélyhívó
112
Rendõrkapitányság Siófok
519-150
Rendõrõrs B.földvár
340-004
Rendõrjárõr Balatonföldvár
06/20/ 448-7941
Rendõrség KMB Molnár Balázs
06/70/415-9728
Kormányhivatal Balatonföldvár
84/795-068
***
Önkormányzat Szántód
347-685
Polgármester Vizvári Attila 545-047, 06/30/905-3015
Mûszaki csop. vez.Németh Zoltán 06/30/916-0140
Falugondnok Mucza Milán
06/30/400-1221
Köz.Ház és turisztikai információ
Balogh Józsefné
06/84 347-685; 06/30 265-4981
Könyvtár Maurer Teodóra, 15 órától
345 - 384
Családgondozó Csizmadia Viktória
06/20/386-0173
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
Gyógyszertár Szántód /ALDI parkoló/
568-490
Kistérségi Iroda Balatonföldvár
540-269
Kórház-Rendelõintézet Siófok
501-700
KÖGÁZ hibabejelentõ
06/80/301-301
MÁV infó
06/1 349 4949
VOLÁN infó
06/84 310-220
Orvosi rendelõ B.földvár
540-246
Orvosi ügyelet B.földvár
340-113
Orvosi rendelõ Kõröshegy
340-008
Postahivatal Szántód
310-781
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

