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Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2018. április-május hónapban hozott határozatairól szóló tájékoztatás

Szán tód Köz ség Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü let ének
2018. áp ri lis 26-i ülé sén ho zott dön té sei:

- Szán tód Köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot nyúj tott be:
o ön kor mány za ti fel adat el lá tást szol gá ló fej lesz té sek tá mo ga tá sá ra a Szán tód, Is ko la ut ca út-és jár da fel újí tá sá -

nak tá mo ga tá sá ra, bel te rü le ti utak, jár dák, hi dak pá lyá za ti alcél alap ján. A kép vi se lõ-tes tü let az igé nyelt tá mo -
ga tás mér té két 7.389.241,- Ft ös  szeg ben je löl te meg.

o az ön kor mány zat ál tal fenn tar tott Palóczi Hor váth Ádám Kö zös sé gi Ház kö zös sé gi szín tér épü let kar ban tar tá -
sa, fel újí tá sa, nyí lás zá ró cse ré je cél já ra. A kép vi se lõ-tes tü let a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá hoz 144.272,- fo -
rint ön részt a költ ség ve tés ének tar ta lé ka ter hé re biz to sít ja. 

o a la kos sá gi víz- és csa tor na szol gál ta tás tá mo ga tá sá ra, a la kos sá gi köz mû ves ivó víz el lá tás, szenny víz el ve ze tés és
–tisztítás szol gál ta tás tá mo ga tá sa pá lyá za ti cél ra.

- Szán tód Köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a szo ci á lis ét kez te tés fel adat el lá tás ra kö tött meg ál la po dást tu laj do nos vál to zás
mi att mó do sí tot ta, és a mó do sí tott szak mai prog ra mot jó vá hagy ta, va la mint jog sza bály vál to zás mi att adat mó do sí tá si ké rel met
nyúj tott be a mû kö dést en ge dé lye zõ szerv hez, hogy a szo ci á lis ét kez te tést egyéb fõ zõ hely he lyett szo ci á lis kony há ról biz to sít ja.
- Szán tód Köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a sze mé lyes gon dos ko dás kö ré be tar to zó szo ci á lis el lá tá sok in téz mé nyi té rí té -
si dí ját fe lül vizs gál ta.
- Szán tód Köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te - az Ügy ren di Bi zott ság ja vas la tát fi gye lem be vé ve - tá mo ga tást ál la pí tott meg:

o Szán tó di Pol gár õr Egye sü let ré szé re 200.000,- Ft  
o Rá kó czi Szö vet ség ré szé re 30.000,- Ft
o Tüs kés Ti bor Bib li og rá fia meg je len te té sé hez 30.000,- Ft 

- Szán tód Köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a Szán tó di Pol gár õr Egye sü let, a Sió fok Vá ros Sem mel we is Ala pít vány és
Karád Köz ség Ön kor mány zat 2017. évi ön kor mány za ti mû kö dés, cél jel le gû tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá ról szó ló írás be li szak mai
és pénz ügyi be szá mo ló ját el fo gad ta
- Szán tód Köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te to vább tár gya lás ra al kal mas nak tar tot ta a hõ si ha lot tak em lék mû-ál lí tá sá nak
té ma kör ét, de a dön tést az I. és II. Vi lág há bo rú hõ si ha lot ta i nak fel ku ta tá sá ig, a pon tos név sor meg is me ré sé ig el na pol ta.
- Szán tód Köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te, mint Aján lat ké rõ az „ Út- és jár da fel újí tá si mun kák be szer zé se  Szán tód
Köz ség Ön kor mány zat ré szé re” cí mû, HKT-039/2018. szá mon in dí tott köz be szer zé si el já rás ban a Bí rá ló Bi zott ság ja vas la tát el -
fo gad va az aláb bi be nyúj tott aján la to kat ÉR VÉ NYES NEK nyil vá ní tot ta: 2. sz. Mély épí tõ Kft. (8600 Sió fok, Ta nács ház u. 24.
1. em. 16.); Bal a ton-Út Kft.(8630 Bal a ton boglár, Klap ka u. 33.); Kulcs Út épí tõ és Mély épí tõ Kft. (8000 Szé kes fe hér vár, Sós -
tói u. 7.); Pannon-Fuvar 2000 Kft.(8600 Sió fok, Tessedik S. u. 18.)
A kép vi se lõ-tes tü let, mint Aján lat ké rõ  az „ Út- és jár da fel újí tá si mun kák be szer zé se  Szán tód Köz ség Ön kor mány zat ré szé re”
cí mû, HKT-039/2018. szá mon in dí tott köz be szer zé si el já rás ban a Bí rá ló Bi zott ság ja vas la tát el fo gad va a köz be szer zé si el já rást
ERED MÉ NYES NEK nyil vá ní tot ta és az  el já rás nyer te sé nek a Bal a ton-Út Kft. (8630 Bal a ton boglár, Klap ka u. 33.) Aján lat te -
võt nyil vá ní tot ta.

Szán tód Köz ség Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü let ének 
2018. má jus 8-i rend kí vü li ülé sén ho zott dön té sei:

- Szán tód Köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a „Út- és jár da-fel újí tá si mun kák be szer zé se Szán tód Köz ség Ön kor mány -
za ta ré szé re” cí mû köz be szer zé si el já rás hoz kap cso ló dó mû sza ki el len õri ár aján lat ok kö zül az ös  szes sé gé ben leg jobb aján la tot
te võ, Incze Do mo kos (8600 Sió fok, Jed lik Ányos u. 3/2.) brut tó 571.500,- Ft-os aján la tát fo gad ta el. 

Szán tód Köz ség Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü let ének 
2018. má jus 23-i rend kí vü li ülé sén ho zott dön té sei:

- Szán tód Köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te:
o a Ju hász Gy. u. strand ra te le pí ten dõ öl tö zõ vá sár lás ra ér ke zett ár aján lat ok kö zül az ös  szes sé gé ben leg jobb aján -

la tot te võ Már ton fa há zak (465.755,- Ft+ÁFA ös  sze gû) aján la tát fo gad ta el. 
o a Mó ricz Zs. ut ca ke le ti ol da lá ra ki he lye zen dõ hul la dék gyûj tõk re ér ke zett aján la tok kö zül az ös  szes sé gé ben leg -

jobb aján la tot te võ Alma-Rend Kft. – NOVUM tí pu sú hul la dék gyûj tõ edény re vo nat ko zó – (net tó 59.500,-Ft/db)
aján la tát fo gad ta el, 

o a Rév ut ca vé gé re part vé dõ mû el ké szí tés re be nyúj tott aján la tok kö zül, az ös  szes sé gé ben leg jobb aján la tot te võ
Globe Aqua Kft. (net tó 754.400,-Ft-os) aján la tát fo gad ta el.

o a Rév ut ca vé gé re be já ró el ké szí tés re be nyúj tott aján la tok kö zül, a leg jobb aján la tot te võ
Tefn er Ti bor (brut tó 416.900,- Ft-os) aján la tát fo gad ta el.

o Fri so mat csar nok épí té si en ge dé lyez te té si ter vé nek el ké szí té sé re be nyúj tott aján la tok kö zül a leg jobb aján la tot 
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te võ Ratku Mi hály (brut tó 510.000,- Ft-os) aján la tát fo gad ta el.
- Szán tód Köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te Mau r er Te o dó ra ré szé re a Szán tó di au tó szen te lés 45. év for du ló já ra ké szí -

tett köny vé nek ki adá sá hoz 52.000,-Ft tá mo ga tást ál la pí tott meg.

Szán tód Köz ség Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü let ének 
2018. má jus 30-i ülé sén ho zott dön té sei:

- Szán tód Köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te
o a pol gár mes ter két ülés köz ti be szá mo ló ját,
o a 2017. évi költ ség ve té si gaz dál ko dás ról szó ló be szá mo lót,
o az ön kor mány zat 2017. évi bel sõ el len õr zé si te vé keny sé gé nek éves el len õr zé sé rõl ké szí tett ös  sze fog la ló je len tést,
o az ön kor mány zat 2017. évi gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi fel ada ta i nak el lá tá sá ról ké szí tett át fo gó ér té ke lést

és
o az ön kor mány zat szo ci á lis alap szol gál ta tás – ét kez te tés 2017. évi te vé keny sé gé rõl szó ló be szá mo lót, va la mint 
o a So mogy Me gyei Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság Sió fo ki Ka taszt ró fa vé del mi Ki ren delt ség Sió fo ki Hi va tá sos

Tûz ol tó ság 2017. évi te vé keny sé gé rõl szó ló be szá mo lót el fo gad ta.

Szán tód Köz ség Kép vi se lõ-tes tü le te ál tal 2018. áp ri lis-má jus hó nap ban al ko tott ren de le tek:

- SZÁN TÓD KÖZ SÉG ÖN KOR MÁNY ZA TA KÉP VI SE LÕ-TES TÜ LET ÉNEK 3/2018. (V.9.) ÖN KOR MÁNY ZA TI REN DE LE TE A HE LYI SZO -
CI Á LIS EL LÁ TÁ SOK RÓL SZÓ LÓ 2/2015. (II.27.) ÖN KOR MÁNY ZA TI REN DE LET MÓ DO SÍ TÁ SÁ RÓL

- SZÁN TÓD KÖZ SÉG ÖN KOR MÁNY ZA TA KÉP VI SE LÕ-TES TÜ LET ÉNEK 4/2018.(V.30.) ÖN KOR MÁNY ZA TI REN DE LE TE SZÁN TÓD
KÖZ SÉG ÖN KOR MÁNY ZAT 2017. ÉVI KÖLT SÉG VE TÉ SÉ RÕL SZÓ LÓ 2/2017.(III.6.) ÖN KOR MÁNY ZA TI REN DE LET MÓ DO SÍ TÁ SÁ -
RÓL

- SZÁN TÓD KÖZ SÉG ÖN KOR MÁNY ZA TA KÉP VI SE LÕ-TES TÜ LET ÉNEK 5/2018. (V.30.) ÖN KOR MÁNY ZA TI REN DE LE TE AZ ÖN KOR -
MÁNY ZAT 2017. ÉVI ZÁR SZÁM ADÁ SÁ RÓL

- SZÁN TÓD KÖZ SÉG ÖN KOR MÁNY ZA TA KÉP VI SE LÕ-TES TÜ LET ÉNEK 6/2018. (VI.6.) ÖN KOR MÁNY ZA TI REN DE LE TE AZ ÁL LAM -
HÁZ TAR TÁ SON KÍ VÜ LI FOR RÁS ÁT VÉ TE LÉ RE ÉS ÁT ADÁ SÁ RA VO NAT KO ZÓ SZA BÁ LYOK RÓL

dr. Nagy Il di kó
ha tó sá gi osz tály ve ze tõ

Vörösmarty utcaSéta utcar

Erdészet tér Római út

Szántódi utcák felújítása
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A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI

SZÁNTÓDI  MA JÁ LIS 

Ragyogónapsütésvártaaszántódiakatazideima-
jálisonmelynekhelyszíne,azezenanaponünne-
pélyesen átadott Csemetekert utcai sport-és sza-
badidõparkvolt.
Gyönyörû idõben, gyönyörû környezetben tudtuk
megtartaniamajálisossportnapot,mertvalójában
asportrólszóltezanap.
Márkoradélelõttszóltazene,szálltakészülõebéd
illata.
Apolgármesteriköszöntõésanemzetiszínûszalag
átvágásávalbirtokbavettükaPÁLYÁT!

Kispályásfocimeccsekkelindultadélelõtt.
Anyitómérkõzéstanyaralótulajdonosokcsemetéi-
bõlalakultFavágókcsapataésaBalatonföldváriifik
csapata vívta. Az izgalmasmérkõzés végeredmé-
nye;6:0aFavágókjavára.
Afiatalabbkorcsoportbólnégycsapatmérteössze
tudását.
ZamárdiáltalánosiskolábólésaFöldváriáltalános
iskolából 2-2 utánpótlás csapat nevezett. A lelkes
apukákszurkoltak,agyerekekmegcsakrúgtáka
gólokat!Akörmérkõzésekvégeredményei:

1.helyezett: Földvár1csapat,
2.helyezett: Földvár2csapat,
3.helyezett: Zamárdi1csapata.

Felnõttférfiésnõicsapatiskiálltaamegmérettetés
próbáját.Aférfiaknál„Észak”és„Dél”vívottcsatát,
aholaszántódi„Dél”csapataszereztemegagyõz-
tesgólt.Végeredmény2:1
Ahölgyeknéla„Szántódiszirének”ésa„Hashtag”
csapatafeszültegymásnak.Azizgalmasmérkõzés
végéresemdõltel,melyikcsapatajobb.1:1dön-
tetlenrezárult.
KöszönjükFehérLászlónakaSzéchényiImreÁlta-
lánosIskolatanáránakamérkõzéseklelkiismeretes
vezetését, ésGalóTibornakazamárdiFekete Ist-
vánÁltalánosIskolatanáránakalelkeskommentá-
toriközremûködést.

Amígamérkõzésekfolytak,aháttérbenszorgosko-
dotta fõzõcsapat(ésnemkispályás!).HollósiDe-
zsõésKurdiLászlóserénykedettabográcskörül.
Egyhelyilakos,SántaBélajóvoltábólbirkagulyást
készítettek,éspótlásképpenhagyományosgulyás
iskészült,nehogyajelenlévõkéhenmaradjanak.
Délbenelisfogyasztottukafinomebédet.
A régimajálisokhangulatát idézõsör-virslipárosí-
tásazidénsemmaradtel.Azönkormányzatingyen
biztosítottaarésztvevõkszámára.
Ebédutánnégylelkescsapatnevezésévelakadály-
verseny kezdõdött.A négy fõs csapatok izgalmas
ésvicces feladatokonbizonyítottákügyességüket.
Megmutathatták milyen jól tudnak pólót cserélni,
kötelet húzni, összekapaszkodva labdát terel-

Személyi változás a hivatalban

Május 1-től önkormányzatunk hivatalában, Gipp Istvánné Márti helyett, 
Lőczi Hajnalka igazgatási ügyintéző látja el a feladatokat.
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ni….ésméglehetnesorolni.
GyõztesaFavágókcsapatalett,döntetlenmásodik
helyezéstértelazUnikumésazEseményhorizont
csapatok,ésharmadikhelyenaPandákvégeztek.
A kosárlabdadobó versenyre12 jelentkezõ neve-
zett, ahol Tomcsányi Mária és Tóth Szabolcs
egyenlõeredménnyelnyerteelazelsõhelyezést.
Közbenkezdetétvettealegkisebbeknekberende-
zett játszóház, Koncsag Adrienn vezetésével. A
gyerekek nagyon szeretik ezeket a játékokat, na-
gyonsokrendezvényünkönjelenvanAdriéslefog-
laljaagyerekeket.Most is lehetettszínezni,papír-
sárkány készíteni, ügyességi játékokat játszani.
Közben a gyerekek segítségével feldíszítettük a
májusfát,amitaszántódiERÕS fiatalokahelyére
emeltek.EstehétórakörülaRetrodisconemtúl
lelkes hangulatának a heves zápor vetett véget,
amiegybenamajálisunkvégétisjelentette.

GYE REK NAP

Májusutolsószombatjánmegteltaközösségiház
udvaragyerekzsivajjal.
ABabosBábosTársulatelhozta interaktívcirkuszi
elõadását,aholagyerekekrészeseilehettekapro-
dukciónak.Megtudhattukmikellegyjócirkuszhoz!
Kipróbálhattákatûzugrást,kötéltáncolástésa„lim-
bózást”.
Az elõadás után manóbüfé várta a gyerekeket
szörppel,ropivalésmuffinnal.
Mindenkorosztálynálnagysikertaratottazarcfes-
tésésazugrálóvár.
Miutánszebbnélszebbreváltoztakazarcocskákés
teljesenkimelegedtekazugrálástólazudvarfedett
részérekiakasztottukazelkészített„pinjátákat”(kü-
lönbözõ játékfigurák). Kiszámolóval kiválasztottuk
agyerekekközülazokat,akikbekötöttszemmelki-
szabadítjákazelrejtettfinomságokat.
Ügyesenmegoldották a feladatot és alig gyõzték
összeszedniakipottyanóédességeket.
Azapukamegõrzõbenegy-kétanyukaésgyerek
sakkozott,azapukákinkábbacsemetéjükkelfog-
lalkoztak(nagyonhelyesen)!
Azidénismindengyerek-aGÁSPÁRFAGYIZÓfel-
ajánlásánakköszönhetõen - kétgombócos fagyira
beváltható jegyetkapott.Agyerekeknevébenkö-

szönjükGáspárImrénéRozoncziZsuzsannának!

AZ ÉN KÉK TÚ RÁM FO TÓ KI ÁL LÍ TÁS

2018.június5-énaKörnyezetvédelmiVilágnapal-
kalmábólnyitottukmegKarsai Ilonatermészetfotó
kiállítását.
Már többhelyszínenbemutatásrakerültamegyé-
ben,ésmostaszántódiakismegtekinthetikaKék-
túrahúszállomásárólkészültfotókat.
MiisazaKéktúra?
Magyarországészakitájainvégighaladó,Írott-kõtõl
Hollóházáig tartó folyamatos turistaút.EzMagyar-
országésEurópaelsõhosszútávúturistaútja.
Amegnyitónafotókkészítõjevetítésselegybekö

tött úti beszámolót tartott az elleset pillanatokról,
gyönyörû hazai tájakról. Saját elmondása szerint
kb.20éveaktívtermészetjáró,megalakulásaótaa
Szent Kristóf Természetjáró Egyesület elnökeként
tevékenykedett.2006ótaaSefagZrt.SzántódiEr-
dészetének fõkönyvelõje, hosszú évekig Szántó-
donéltcsaládjával,maisinkábbszántódinakvallja
magát.
„Nemtekintemmagamfotósnak,elsõsorbansaját
kedvtelésbõl,azélményekmegõrzésevégettfotó-
zok, de örülök, ha ezeketmegoszthatommások-
kal.”–szerepelakiállításnyitóképén.
A beszámolót követõen amegnyitó jó hangulatú,
kötetlenbeszélgetésséalakult,ahogyazarégi is-
merõsökközöttszokás.
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.
A ki ál lí tás 2018. jú li us vé gé ig meg te kint he tõ a
Kö zös sé gi Ház föld szin ti ta nács ter mé ben, hét -
köz nap 8.00 – 14.00 óra kö zött.

BABÁRIUM KÕ RÖS HEGY SZÍ VÉ BEN

Nincsmégegynép,amelyilyenhatalmasnépvise-
leti sokféleséggel rendelkezik,mint amagyarság!
Mégasokkalnagyobbterületûéstöbbnemzetiség
általlakottországoksem!
Ennek a kincsnek megõrzésére és bemutatására
máraszomszédközségbenisvanpélda.Atiszte-
letetérdemlõkezdeményezésVáriKatalinnevéhez
fûzõdik.Azõkedvesmeghívásáralátogattunkela

szántódi nyugdíjasok kisebb csoportjával Kõrös-
hegyreazáltalatalálóanelnevezett„Babáriumba”.
Elmondása szerint elõször táncolni kezdett a
köröshegyiBorkútNéptáncEgyesületben,majda
néptáncalapjánfelfedezteakülönbözõtájaknépvi-
seleteit.
Innenmárcsakegykisidõkellettahhoz,hogyaz
elsõbabarátaláljon.Nevezetesenegykerekszüle-
tésnapjára-mintamesében–,édesanyjátólvissza-
kaptaagyermekkoribabáját.Ezlettagyûjtemény
elsõ darabja és hát természetesen somogyi
„röpikés”viseletetkapott.
Gyûjteményenapjainkigmárközelnyolcvanbabá-
bóláll.Megtalálhatórábaközi,somogyi,dél-alföldi,

palócföldi, szatmári, és határon túli; kalotaszegi,
mezõségi, moldvai, bukovinai, horvát ….és még
sorolhatnámatájegységeket.Sõttengerentúlrólis
vanmárszépszámmalnépviselet,ezeket ismerõ-
söktõlkaptaajándékba.
Katiigazánlelkesenésrészletesenbemutattaakü-
lönbözõtájegységekviseleteinekjellegzetességeit.
Sokújinformációvalgazdagodhattunkismertetései
alapján.Jóházigazdáhozhívenegykissütemény
ésüdítõiselõkerültakertiasztalnál,aholbúcsúz-
kodtunk. Útravalót is kaptunk, ugyanis napokkal
elõtte készült el a babakiállítás reklámanyaga a
helyszínrõl.

Ha va la ki sze ret né meg te kin te ni ezt a szép anya -
got, cso por to sa san, idõ pont egyez te tés után
meg te he ti. El ér he tõ ség a Pálóczi Hor váth Ádám
Kö zös sé gi Ház ban meg ta lál ha tó.

BaloghJózsefné
mûvelõdésszervezõ
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A Magyar Köl té szet Napját az elõzõ években is
mindenévbenváltozatosmódszerekkelköszöntöt-
tük.

Az idénközösségi házunkkistermébenáprilis 10-
én(kedden)17órára gyûltekösszeaszántódiés
akörnyékbeliköltészetkedvelõk.
Miutánvendégeinketrövidenköszöntöttem,Szakáli
Anna zamárdi költõ ünnepélyesenmegnyitotta az
ugyancsakzamárdiVeitJuditAblakokcímûfotóki-
állítását,amimégegyhónaponátvoltmegtekinthe-
tõ.
Elõször bemutattam Szakáli Annát, a hatkötetes
költõt,majdalegújabb-Pillantáscímû-verseskö-
tetét,amelynekAnnamegtisztelõfelkéréséreénír-
tamazajánlóját.Aköltõfelolvasásánakköszönhe-
tõen legújabb verseibõl minden fejezetet érintve
vagyegytucatotismerhettünkmeg.
SzakáliAnnabemutattaa„BerkenyeZamárdiAlko-
tókör“ Egyesületet. A Berkenye-kör tagjai közül
vendégeink voltak Prigli Zsuzsa, Völgyi Ildikó és
VeitJudit.Mindegyikhölgyverseinkeresztülmutat-
kozottbeszámunkra.AzidõsebbhelyiköltõketBa-
loghJózsefnéképviselte,ésõolvasottfelegyrész-
letetSzabóMagdolnaAnnocímûírásábólvalamint
felolvastaÓnodyMatildKözelgõtavaszcímûkölte-

ményét,VizvárinéBiróAnikópedigsaját verseivel
örvendeztetettmegbennünket.
CD-rõlhallgattukmegSzakáliAnna:Messzeazég
címûmegzenésítettkölteményét.
VégülszámomralsmeglepetéskéntaBerkenye-kör
tagjaiverseimbõlolvastakfel.
Arésztvevõkörömmelfogadtákazalkotók-Szakáli
Anna, Völgyi Ildikó és jómagam - tombolánmeg-
nyerhetõköteteit,aztánbaráti,hangulatosbeszél-
getésközbenelfogyasztottákafelkínáltédességet.
Az eseményrõl Szakáli Anna a zamárdi városi új-
ságbanisbeszámolt.

***
1914. jú ni us 28. dél után 2 óra. 

Egy szerb di ák, Gavri lo Prin cip pisz toly lö vé sei -
Ferenc Ferdinánd, az Osztrák-Magyar Monarchia
trónörököseéshitvese,ChotekZsófiacseh grófnõ
életét oltotta ki - rob ban tot ták ki Szarajevóban
az el sõ vi lág há bo rút.

Az idei évi elsõ hírlevelünkben volt olvasható a
Nagy Há bo rú vé get éré sé nek 100. év for du ló já val
kapcsolatosfelhívásom.Ugyanitttettükközzéakõ-
röshegyi és zamárdi elsõ világháborúban elesett
hõsök emlékmûveinek a felvételeit, mert remélve
azt,hogyazutódokanévsorokatáttekintikésazo-
katesetlegújabbszántódihõsökneveivelkiegészí-
tik. A gyanúm kutatásaim során beigazolódott,
hogyazamárdihõsöknévsorábanszántódpusztai
hõsökneveisszerepelhet.Szerepeliskétnév(Ko-
vács József és Márkus Ferenc), amelyeket a So-
mogyMegyei Levéltár készséges kutatói - Polgár
Tamáslevéltár-igazgatóésNüblJánoskutató-szá-
momramegerõsítettek.Szívessegítségüketezúton
isírásbanistisztelettelmegköszönöm.
Akéthivatalosanisigazolthõsnevebiztosanfelke-
rül az önkormányzatunk részérõl tervezendõ em-
lékmûre.
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Mivel a felhívás ótamég néhány bizonytalan név
felmerült,tisztelettelkérjükazelesetthõsökhozzá-
tartozóit,szíveskedjenekelsõvilágháborúskatoná-
ik adatait mielõbb - legkésõbb szeptemberig - a
könyvtárban vagy a polgármesteri hivatalban be-
mutatni.
Szeretnénk elérni, hogy minden helyi elesettünk
méltó tiszteletet kapjon és neve felkerüljön a no-
vemberelejéigfelállítandószántódiemlékoszlopra.

Az el sõ vi lág há bo rú 1918. no vem ber 11-én -az
elsõ világháborút lezáró tûzszünet Németország
részérõltörténtaláírásával- ért vé get.
Azelsõvilágháborúvalkapcsolatoskiállításanyaga
egyrebõvül,ezértatárlóanyagátidõnkéntváltoz-
tatom.
IfjabbCzemmelLajosnakköszönhetõenegy igen
értékes-„Csakelõre,édesfiam...“-címûkötethez
jutottunk,amelybenazolvasókakatonaisapkajel-
vényekkelismerkedhetnek.

***
Helytörténetigyûjteményünk régiokiratokkalgya-
rapodottaNagycsaládarchívumábólNagyKároly-
nakköszönhetõen.
Anyárközeledtével ismétmegélénkültakönyvtár

forgalma.Anyaralóikbavisszatértkedvesnyáriol-
vasóim is sorban beköszönnek a könyvtárba, és
kölcsönöznek.
Közülükisakadmindigolyan,akiaházikönyvtárát
felszámolja,ésintézményünkneknagylelkûenada-
kozik.IttköszönömmegírásbanisSoltészZoltán
könyvadományát.

Különöröm,hogyanémetnyelvûköteteinkszáma
isújbólgyarapodott,merttestvérvárosunkbólMari-
onTöppke több regényt küldött nekünkajándék-
ba.
Tisztelettel megköszönjük a kedves Vingelmann
családnakaszántódigyermekeknekajándékozott
könyveketéstársasjátékokat,valamintVingelmann
Szabolcsnakazértékesmagyarésangolnyelvûfo-
lyóirat-gyûjteményét. Köszönet Dolgos Jánosné-
nakésDolgosAnitánakaszépdivatlapokért.

Hálásvagyokbalatonszárszóikönyvtároskolléga-
nõmnek - Fritz Éva barátnõmnek - aki egy szá-
munkra nagy fontossággal bíró szakkönyvet - a
VárkonyiNándoremlékkönyvet-ajándékozott,ami
aTüskésTiboremléksarokegyikújabbértékeskö-
tete.
KöszönetemetfejezemkiKelleiGyörgyírónak,aki
a kedves olvasóimnak szánt legújabb kötetét - A
hóhérlevelei-személyesenhoztaelnekem.Azér-
deklõdõktalálkozhatnakisazalkotóvalaVll.SZKÍT
napján,beszélgethetnekazíróvalazújkrimijérõl.

***
Felhívomszívesfigyelmüketakövetkezõkönyvtári
rendezvényeinkre, amelyekre minden érdeklõdõt
sokszeretettelvárunk.

2018. 06. 18. -14.30órai kezdéssel -azemeleti
teremben- Találkozó et nog rá fu sok kal
Ugyanekkor nyitjuk meg a Néprajzi ki ál lí tá sun -
kat,ami07.10-igleszmegtekinthetõ.

2018. 06. 20. - A So mogy Me gyei Hon is me re ti
Egye sü let kon fer en ciá ja - kezdés10.00órakor-
az emeleti nagyteremben - Az ér dek lõ dõk szá-
mára akb.12.00óráigtartó elõadások meg hall -
gat ha tók.

2018. 07. 07. -A Vll. SZKÍT -egésznaposprog-
ramjábabármikorbe lehetkapcsolódni,azÖnök-
nek legkedvesebb alkotó bemutatkozásán részt
venni,azÖnökszámáralegkedvesebbtémátmeg-
hallgatni.Módnyílikaköltõkkel, írókkalbeszélge-
tésreésdedikáltatásra.

MaurerTeodórakönyvtáros



Egy nagyon kedves, zsebkönyv
méretû könyvecskét szeretnék
ajánlani kedves olvasóinknak.
címe:

SZÁNTÓDPUSZTA
EGYHÁZI

HAGYOMÁNYA
1973-2018

Összeállította: Maurer Teodóra,
könyvtárosunk, akinek munkája
nyomán,sokértékeskönyvjelent
mármeg.AzelõszótVargaPéter
kõröshegyiplébánosírta.

A könyvben Szt. Kristóf életérõl, az õt
övezõ legendákról, történetekrõl olvasha-
tunk.
Ahozzáfohászkodókimái,ahozzáírtver-
sekmeghatóak.Aképzõmûvészekisgyak-
ranfordulnakSzt.Kristófalakjához.Ebben
akiskönyvecskében,csodálatos illusztrá-
ciók,fényképekmutatjákbemindezt.
A Szántódon álló szobor története kalan-
dos.
Ajánlom hát mindenkinek, aki érdekes,
meghitt, olvasmányra vágyik, többet sze-
retne tudni az utazók védõszentjének
életérõl. A könyv régi ésmai felvételekkel
illusztrált.

Amûvet a 45 éves szántódpusztai búcsú
ésautókmegáldásánakemlékéreadtákki.
MegvásárolhatóSzántódonakönyvtárban,
nyitvatartásiidõben,és2018.július28-ána
hagyományos Szt. Kristóf napi búcsú és
autószentelésen, ahol Dr. Márfi Gyula,
veszprémiérsekmutatbemisét.

AcímlaponTessényiRita–Útahithez
A hátoldalon Necskosz Vaszilisz – A
szántódpusztai kápolna címû festménye
látható

MorvaynéTörökCsilla
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VezetőváltásSzántódpusztán

Kovács Szilvia nyugdíjba vonulása után, Gábor
LászlónéMargitvetteátazIKKvezetését.
Szilvinek jó pihenést, kellemes elfoglaltságot,  jó
egészségetkívánunk!Köszönjükírásait,amitmeg-

osztottvelünkazújságunkban!
Margitnakörömteli,jómunkát,jóegészségetkívá-
nunk!Örülünk,hogyazegyüttmuködésfolytatódik!
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SZÁNTÓDPUSZTA HÍREI

SZÁNTÓD ANNO
Az áp ri li si szá munk ban Jam bric skáné Klá ri két fény ké pét mu tat tuk be, amin lát ha tó az 1963-64-es osz tály gyer me kei és a ta ní tó né ni.
Új sá gunk ban is mét, két  fény ké pet és Klá ri visz -
 sza em lé ke zé sét mu tat juk be.

Az el sõn egy far san gi bál sze rep lõ it lát juk.  A
ren dez vény, Szán tó don az In dó ház ban volt, a
fény kép 1952-53 ban ké szült. A ké pen:

1. Mol nár Er zsi (Il ka fod rász test vé re)
2. Mik lós Pis ta (Csak név ro ko na a „Pi pás”

Mik lós Pis tá nak)
3. Ba logh Er zsi
4. Ba logh Ru di a pá lya mes ter gyer me kei
5. Gubi ca Ma ris
6. Börön di Klá ri
7. ???
Gubi ca Ma ris ka né nit én is is mer tem. A há za
elõtt men tem el, a busz meg ál ló hoz. Ha kint volt a
szé pen gon do zott kert jé ben, szí ve sen be szél ge -
tett, min dig volt egy ked ves sza va. (Mné T Cs)

Sze zon nyi tó ki ál lí tás

Az idei szezont május 18-án kiállítással nyitotta
megVizváriAttilaSzántódpolgármestere.Köszön-
tőtmondottGáborLászlónéMargitazIKKvezetője.

Akiállításonnégyművészmunkáitmutattákbe.
BúzásFerencgrafikus
HollósiZoltánMezőföldTermészetfotóEgyesület
RubinszkiTiborfestőművész
VargaGabriellapapírfonó
BemutatkozottaMilitesCrucisSacrae
HagyományőrzőEgyesületvezetője

Aprogramokolvashatók:https/:www.szantodpuszta.hu
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A Budapesti Láng Gépgyár egykorinagyvállalat,a
magyar ipar történetének kiemelkedõ jelentõségû
gyáravolt.EnnekahíresgyárnakSzántódon volt
üdülõje.HivatalosanTurbinaÜdülõ,deaköztudat-
bana„Láng”üdülõkéntismert.

Agyárrövidtörténete:
Láng László 1868-ban nyitotta meg gépjavító
mûhelyét a Váci körúton, a mai Bajcsy-Zsilinszky
úton.Kezdetben8-10,majd60 fõveldolgoztak.A
mûhely rövidesen szûknek bizonyult, s 1873-ban
átköltözöttagyármaihelyére,aVáciútra.
Kezdetben a fõ profil a gõzgépgyártás lett, majd
vasöntödeépült,samagyarvasmûvekésbányák
részérekészülteknagyerõgépek.Az1890-esévek
elején az ország gõzgépszükségletét szinte teljes
egészébenaLángfedezte.Az1896-banmegnyitott
budapesti földalatti generátorainak meghajtó
gõzgépét a Láng-gyár készítette. A század elsõ
éveibenkezdtékelgyártaniakésõbbolyfontossá
és speciális termékké vált gõzturbinákat,majd az
1910-es évektõl a dízelmotorokat és kazánokat.
A gyárat 1948-ban államosították, majd a cég fõ
profilja az energetikai gépgyártás lett, s az orszá-
gostermelésegyharmadátállítottákelõ.Ahazaivil-
lamoserõmûvekbentöbbnyireaLángáltalgyártott
turbinákdolgoztak.Acégjelentõsrészbenexport-
radolgozott:gõzturbinák, atomenergetikaigépek,
kazánok, öntvények kerültek külföldre. A nyolcva-
nasévekbenahazaiberuházásokerõteljesenvisz-
szaestek, saLáng-gyár teljesítménye - részbena
szûkösmegrendelések,részbenazelavulttechno-

lógiákmiatt-drámaianvisszaesett,foglalkoztatott-
jainakszámacsökkent,pénzügyihelyzetemegren-
dült. 1987-ben a vállalat kényszerszanálás útján
próbálttalpraállni.
1990-benazAsea-Brown-Boveri(ABB)svéd-svájci
multinacionális cég bevonásával megalakult az
ABB-LángKft.,amelybenarészvények75százalé-
kát az ABB szerezte meg. A dolgozói létszám
további drasztikus csökkentésével, az ABB-meg-
rendelések egy részének az új leányvállalathoz
történõ átirányításával az ABB-Láng Kft. nyeresé-
gessévált.2000közepeóta-azABBésazfrancia
Alstom Power fúzióját követõen - a cég új neve
AlstomPowerHungáriaRt.

Forrás:internet

Aterületet,aPartivillasor,TihanyutcaésaBalaton
határolja. A Pari villasoron volt a kis családi ház,
LángGusztávcsaládjánakanyárilaka,államosítás

A má sik ké pen, egy szí ni elõ adás sze rep lõ it
lát juk, a fény kép 1950-55 kö rül ké szült.
Az esõ sor ban:

1. ???
2. Papp Jós ka (Le á nya Csil la Bal a ton -

föld váron, az ön kor mány zat nál dol -
go zik), Szán tód pusz tai volt.

3. Ba logh Rudolfné nyug dí jas óvó nõ
4. Mik lós Pis ta bá csi, sze gény nek a fia

be teg volt a szí vé vel, fi a ta lon meg -
halt.

5. Gubi ca Ma ris
6. Var ga Jan csi Szán tód pusztai volt,

majd Föld vá ron la kott
7. Var ga Ma ris ka Ko csis Fe renc fe le sé -

ge Szántódpusz tai volt
Fel sõ sor ban:

1. Vá ri La jos Vá ri Ka ti nagy ap ja, Szpusz tai volt
2. Mol nár Er zsi Szpusz tai, Il ka test vé re
3. Hor váth Gyu la vas utas, for gal mis ta
4. Var ga Man ci Sonkolyné Manesz Kõ rös hegy

5. Börön di Klá ri a fény kép tu laj do no sa
6. Bó ka La jos Kõ rös hegy meg halt 2018.áp ri li sá ban Nagy Béláné

Irén test vé re
Kö szön jük szé pen Klá ri nak és lá nyá nak, hogy meg osz tot ták ve -
lünk em lé ke i ket!

Mor vayné Tö rök Csil la

A LÁNG GÉPGYÁR ÜDÜLÕJE SZÁNTÓDON
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utánpediggondnoki lakás lett.Azeredetit lebon-
tották,helyéreújépületkerült.
Továbbsétálvaatelken-asarkon-fiánaképítetett
egy emeletes házat, ahol a barátokkal sportoltak,
ping-pongoztak.ÁllamosításutánaSZOTátvette
azegészüdülõt,ráépítettegyszintet.Aföldszinten
egyideigNeckermannutazásiirodamûködött.

Ebben a gépgyári üdülõben dolgozott  Máró
LászlónéMagdiédesapja.Mivelsokszormegláto-
gattaõt,megszeretteaBalatont.AmikorPistabácsi
idõs,beteglett,akkorleköltözötthozzá,aszolgála-
tilakásbaSzántódra.
MagdiszüleiveleredetilegPestenlakott,XIII.kerü-
letben,aKádárutca8-ban.Azalattuklévõlakásban
élttragikussorsúköltõnk,RadnótiMiklós.Ahábo-
rúalattegypincébenvoltak,õmintkicsigyermek
édesanyjakarján.Aköltõtonnanvittékelanéme-
tek.Kisgyerekkéntfeleségéveltöbbszörtalálkozott
ebbenaházban,amelynekfalán,táblaõrziRadnóti
emlékét.
Édesapja, Budapesten a Láng Gépgyárban, mint
üvegesmesterdolgozott,amígtudott.Amikormeg-
romlottazegészsége,agépgyárilletékese,felkér-
te,hogyanyugdíjbamenõgondnokhelyett,vállal-
jaelazüdülõgondnokságát.Pistabácsielköltözött
Budapestrõl,éselláttaagondnokimunkáját.
Államosításután,agépgyáridolgozókjöhettekcsa-

ládostulnyaralni.
A sarkon lévõ emeletes épületen kívül voltak kis

faházak, és felvonulási épület, ami 1957-58-ban
épült.Afelvonulásiépületet,azakkoriLángKISZ-es
fiataljai építették, társadalmimunkában.Rajta egy
táblaállt,aLángGépgyárKISZ-esfiataljainakörö-
köshasználatba adjaKádár János, aki személye-
sen is ott volt az átadáson. A tábla sorsáról nem
tudunk.
Nagyvoltekkoratársadalmiélet.Amunkaután,a
fáradhatatlan fiatalok nagy mulatságokat rendez-
tek.Sokkedvestörténetfûzõdikazakkoriévekhez.
Alegszebbemlékeazvolt,amikoregyalkalommal
nagy mulatozást csaptak és végig keringõzték a
komplejárótÉdesapjával.
Anyaralókkalkülönbözõvidámdolgoktörténtek.
Megtörtént, hogy az egyik fiatal családjával, kis
gyermekéveljöttnyaralni.
Az apukának nem volt kedve gyereket dajkálni.
Ezértkiültapartra„horgászni”Kiderült,hogynem
isvolthorogaboton.
Afelvonulásiépületbenvoltkonyhaaholegyszerre
többen is fõzhettek volt egy nagy társalgó és a
faházakhozvizesblokk.Ígyaztán itt  fõztékaha-
lászlétvoltiszogatásis,másnapjöttamacskajaj.A
konyhánMagdi ezerjófû teát kortyolgatott gyógyí-
tás céljából. Jöttek, panaszkodtak a mulatozók,
gyógyírtkerestek,megkérdezték,jó-eezaõbajuk-
ra?Magdi helyeselt,megkóstolták, gyorsanmeg-
könnyebbültekakeserûfõzettõl.
A balatoni nyarak csodálatosak voltak, akkor is
most is. Sok híres ember megfordult Szántódon
átutazóban,vagynyaralójaisvolt,mintRuttkaiÉvá-
nak.
Azottélõkésnyaralóksokszortalálkozhattakvele,
mégnagybetegen isottvásárolt azegykor jobb
idõket megélt - utoljára Jégcsillagnak nevezett
ABC-ben.
A mûvésznõt gyakran látogatták színész társai, a
maisállóPartivillasorinyaralójában.
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AkkorafeliratANYÁNKHÁZAvolt.

Anyarakfénypontjaafürdés,anapfény,avízispor-
tok,horgászás.Íme,néhánykedvesfényképa70-
esévekbõl,Magdijóvoltából.
Kérjük,akinekatémávalkapcsolatbanvanemléke,
fényképe,havankedvehozzá,küldjeelnekünk!

Köszönöm Magdinak, hogy megosztotta velünk
emlékeit! A korabeli fényképek közlését folytat-
juk.

Kedves Szántódiak, Kedves
Nyaralótulajdonosok!

Ha valaki szívesen megosztaná velünk
Szántódi, élményeit, emlékeit, nagy örömmel
vennénk!

MorvaynéTörökCsilla
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A komp ki sod ró dá sa és meg fe nek lé -
se vi har ban
For rás: a tör té net ben sze rep lõ komp
pa rancs no ka és egy uta sa. A tör té net
meg ér té sé hez cél sze rû meg is mer ni a
ben ne sze rep lõ ha jó jel leg ze tes sé ge it,
így elõt te ér de mes el ol vas ni a kom -
pok ról szó ló le írást a „Tech ni ka -
Kom pok“ fe je zet ben, hogy tel je sen
ért he tõ le gyen min den rész.

www.balatonihajok.hu
A tör té net egy ki csit ré geb ben ját -
szó dik, de ez nem csor bít hi te les sé -
gén. 1972 vagy 73 nya rán a Bal a -
ton föld vár ról rend sze re sen a hét
több nap ján kok tél ha jó in dult es te
9 óra kor, me lyen a Bergendy
együt tes ját szott. A kok tél ha jó a
Kos suth La jos komp volt, de még a
rö vi debb, át ala kí tás elõt ti - ere de ti
- for má já ban, két ol da lán két utas -
folyosó val és az au tó szál lí tó rész
fe let ti híd dal. Az együt tes a ha jó
egyik vé gén volt fel sze rel ve, fe let -
tük esõ vé dõ pony va volt ki húz va.
Na gyon nagy volt ak ko ri ban az ér -
dek lõ dés a kok tél ha jó iránt és in -
du lás kor majd nem min dig te le
volt, az az 300-400 em ber is volt a
fe dél ze ten.
Te hát a ha jó 9 óra kor in dult Bal a -
ton föld vár ról, te le fitalokkal. Az
ál ta lá nos út vo nal úgy né zett ki,
hogy elõ ször a komp Ti hany-rév tõl
kis sé nyu gat ra lé võ szál lo dák elé
ment el, majd ott meg for dul va az
észa ki part mel lett Akali fe lé, majd
on nan vis  sza Bal a ton föld vár ra. A
idõ tar tam kb. 3 óra volt.
In du lás után 10 óra kö rül el kez dett
erõ söd ni a szél, és né hány per cen
be lül ha tal mas vi har ér ke zett. A
ba la to ni vi ha rok ra jel lem zõ, hogy
hir te len jön nek, rend kí vül nagy
szél lö ké sek kel, mind ös  sze pár óra
idõ tar ta mú ak és hirterlen le vo nul -
nak. Itt is így tör tént, a ha jó Ti -
hany-rév kö ze lé ben volt, ami kor
hir te len fel erõ sö dött a szél. A ka pi -
tány már a vi har el sõ je lé nél a Ti -
hany-rév fe lé vette az irányt, hogy
vi har elõtt ki köt hes sen egy zárt ki -
kö tõ ben. Saj nos túl gyor san jött a
vi har, nem si ke rült. A ha jó or ra
már a Ti hany-ré vi ki kö tõ molófej-
ben volt, ami kor olyan szél lö kést

ka pott, hogy vis  sza kel lett jön ni a
ki kö tõ bõl, mert kü lön ben a
molófe jnél for dul ke reszt be a ha jó
és ne ki csa pó dik a kö vek nek. Ek kor
már a szél olyan erõs volt, hogy a
ha jó szin te irá nyít ha tat lan lett. A
komp két mo tor ja a szél lel szem -
ben tehete len volt, még szél irány ba
sem le he tett ál lí ta ni a ha jót. A
komp ol dal só fe lü le te elég nagy,
ami nagy szél ben nem elõ nyös tu -
laj don ság. A kor má nyoz ha tat lan -
ság hoz az is hoz zá já rult, hogy a vi -
har ha tá sá ra erõs fo lyás in dult meg
nyu ga ti me den cé bõl a ke le ti me -
den cé be, ami a ha jót erõ sen so dor -
ta ke let fe lé. Na gyobb vi ha rok ese -
tén a Ti ha nyi szo ros ban a Ba la ton
két me den cé je kö zöt ti víz fo lyás
sok szor a Du na fo lyá si se bes sé gé -
nél is na gyobb. A víz szint emel ke -
dés ilyen eset ben 10-15 cm is le het
a szo ros ban.
A ha jó te hát kor má nyoz ha tat lan
volt, utol só kí sér let ként a ka pi tány
le do bat ta a hor gonyt, de az is ha -
tás ta lan volt, csak a fe ne ket szán -
tot ták fel ve le, a ha jót nem fog ta
meg. Nem volt mit ten ni, hagy ták a
ha jót sod ród ni a vi har le vo nu lá sá -
ig. A gond az volt, hogy nem a ke -
le ti me den ce kö ze pe fe lé - a nyílt
víz re - sod ró dott a ha jó, ha nem a
Ti ha nyi fél szi ge ten a rév tõl ke let re
lé võ ná das fe lé, ahol a ha jó a kis
víz ben fel is ült, nem sod ró dott to -
vább. A ka pi tány jól tud ta, hogy
nagy baj nincs, mi vel egy részt a ha -
jó al ja la pos, a Voith-Schneider
pro pel le rek nem sé rül het nek meg,
mert nem lóg nak a ha jó fe nék alá,

va la mint a vi har után vis  sza fe le in -
du ló fo lyás 10-15 cm-t emel majd a
ha jón, ami már elég a fe nék buc ká -
ról va ló le jö ve tel hez. A ha jót ak kor
már a hor gony is fog ta, te hát sta bi -
lan állt.
A meg fe nek lés és a kis víz kö vet -
kez mé nye ként a hû tõ víz rend szer
és a jég szek rény meg telt ho mok -
kal, így a mo to ro kat és a se géd gé -
pet is le kel lett ál lí ta ni. Sze ren csé -
re idõ ben ész re vet ték a ho mo ko so -
dást, így a mo to rok ba nem ju tott
ho mok. A hû tõ víz rend szer csö ve it
vi szont szét kel lett sze rel ni és meg -
tisz tí ta ni a ho mok tól. Ez zel a gé pé -
szek a vi har le vo nu lá sá ig vé gez tek
is. A se géd gép le ál lí tá sa után át
kel lett áll ni vész vi lá gí tás ra.
A vi har haj na li 2-3 óra ma gas ság -
ban el vo nult. Köz ben ér ke zett se -
gít ség is, a rend õr ség egy Var só tí -
pu sú ha jó ja jött men te ni, de - a ka -
pi tány uta sí tá sa el le né re - szak sze -
rût le nül, nem a le do bott hor gony -
lánc itrányá ba kezd ték el húz ni a
ha jót, ami per sze nem moz dult, így
a ka pi tány nem tar tott igényt a to -
váb bi men tõ ak ci ó ra. A vi har után
el in dult a fo lyás vis  sza fe le és nö -
vek võ víz szint emelt a ha jón, ek kor
a hor gonyt is el kezd ték fel húz ni,
ami le húz ta a fe lült ha jót a buc ká -
ról. A mo to ro kat is be in dí tot ták, a
ha jó utá na már sa ját gé pe i vel tu -
dott köz le ked ni és 4 óra kö rül visz -
 sza ér tek a bal a ton föld vári ki kö tõ -
be.
Az uta so kat il le tõ en a szél fel erõ -
sö dé sét kö ve tõ en min den ki az
uats folyókra ment, a sze mély ze ti



Szántódi Hírlevél 16. oldal 2018. június

ka bi nok ba is en ged tek le em be re -
ket, és a le sza kadt ze ne ka ri pony va
alatt is jópáran vol tak. A nyi tott fe -
dél ze ten a szél mi att nem le he tett
tar tóz kod ni. A Bergen di ze ne kar
fel sze re lé se az esõ és a hul lám zás
ha tá sá ra el ázott, de ez sze ren csé re
nem tör te meg a ban da ked vét, a
fo lyo só kon szó ra koz tat ták akusz ti -
kus hang sze rek kel a kö zön sé get. A
ha jón pá nik han gu lat egy ál ta lán
nem volt, a több ség jól szó ra ko zott,
él vez te a hely ze tet. A kor mány ál -
lás ban is el ázott né hány do log, mi -
vel az ab la kok be pá rá sod tak, ki lát -
ni csak úgy le he tett, ha le vol tak
húz va az ab la kok, amin a szél be -

fúj ta az esõt,.Vég ered mény ben
tény le ges ve szély hely zet sze ren csé -
re nem ala kult ki, min den ki mind -
vé gig biz ton ság ban volt, csak a
kok tél ha jó zás egy ki csit to vább tar -
tott. Az uta zás meg le he tõ sen ka -
lan dos volt.
A for gal mi szol gá lat tu dott a vi har -
ról az elõ re jel zés alap ján, de ezt
nem je lez ték a ka pi tány nak. Vi ha -
ros idõ ese tén el sem idul a ha jó,
vagy nem megy mes  sze a ki kö tõ be -
já rat tól. Bal eset, sze mé lyi sé rü lés,
je len tõ sebb anya gi kár - ze ne kar
fel sze re lé sét le szá mít va - nem tör -
tént, így a do log a for gal mi sze -
mély zet ka pi tány ál ta li dor gá lá sa

ki vé te lé vel nem ke rült ma ga sabb
szint re. Va ló szí nû, hogy az el adott
je gyek vis  sza fi ze té se mi att nem je -
lez ték a vi hart. Hi báz tak, mi vel
tör tén he tett vol na bal eset is, ha pl.
nem isza pos fe ne kû he lyen fe nek -
lik meg a ha jó.

A vi har ha tá sá ra egyéb ként az nap
volt még egy ki sebb bal eset, ugyan -
is a vi har elõtt Ti hany ból in du ló
me net ren di komp (Kis fa ludy Sán -
dor) is szin tén ki fog ta út köz ben az
erõs sze let és már nem tu dott be -
men ni Szán tód-rév be, az is ki sod -
ró dott, és a dé li par ton kis a víz ben
fe lült.

VIGYÁZZUNK RÁJUK

Megkezdődött a nyári szünet. Egyre több gyerek van az utcán, tere-

ken. Vigyázzunk rájuk! Kedves autós társak, főként a kisebb utcák-

ban  -játszanak, átmennek egymáshoz a gyerekek- hajtsatok óvato-

san, figyeljétek a labdát szorongató, az út szélén álló gyerekeket. Lassítsatok, egy elguru-

ló labda után jöhet egy gyerek! 

VEGYÜK KOMOLYAN A KRESZTÁBLÁKAT!

Fürödjetek minél többet a Balatonban. Azonban tartsátok tiszteletben a tóra vonatkozó

szabályokat! Kisebb gyerekek csak felnőtt kíséretében mehetnek a vízbe. Vegyétek komo-

lyan a viharjelzést!

Ajánlom szeretettel Diane Loomans amerikai írónő gondolatait

a gyereknevelésről:

ü Ha előröl, kezdeném a gyereknevelést, fenyegetés

helyett festegetésre használnám a kezemet.

ü Példálózás helyett példát mutatnék.

ü Nem siettetném a gyereket, hanem hozzá sietnék.

ü Nem a nagyokost játszanám, hanem okosan játszanék.

ü Komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot.

ü Kirándulnék, sárkányt eregetnék.

ü Réten kószálnék, bámulnám a csillagokat.

ü A civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék.

ü Nem erőszakoskodnék a gyerekkel, hanem a lelkét erősíteném.

ü Előbb az önbizalmát építeném, azután a házamat.

ü Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetéről, és többet a szeretet hatalmáról.  

Megkezdődött a nyári szünet!
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Ér de kes, hogy bár sok ezer év vel ez elõtt
ke let ke zett, alig ta lá lunk mon dát a Ba la ton ról. A nép rajz -
tu dó sok sze rint ez azért van, mert az egy kor ott élõ né pek
nem te kin tet tek a „ma gyar ten ger re“ kü lö nö sebb cso da -
ként, szá mukra  mindössze a min den nap ok prak ti kus meg -
ol dá sa it hoz ta. Ezért a Ba la tont a ha lá szok és a mo só asz -
 szony ok hasz nál ták, és akik a part ja it be né pe sí tet ték, nem
szen tel tek ne ki kü lö nö sebb fi gyel met.

Kecs ke kö röm le gen dá ja
A Ba la ton ke let ke zé sé rõl per sze van nak mon dák, még
1859-bõl, ké sõbb pe dig Jan kó Já nos és Relkovi Davor ka
nép rajz tu dó sok fog lal koz tak ki emel ten a té má val. 
Az egyik mon da ar ról be szél, hogy egy kecs ke pász tor - széj -
jel sza ladt nyá ja után si et ve - meg bot lott egy kõ ben. Ha rag -
já ban a kö vet fel kap ta, a kecs kék után ha jí tot ta, és a fel ka -
pott kõ he lyé rõl fel szök kent egy for rás, ahon nan a Ba la ton
ered.
A kecs ke kö röm le gen dá ja nem csak ha zánk ban, de kül föld -
ön is is mert té vált. A kecs ke kör mök - e szá mos vál to zat ban
el ter jedt mon da sze rint - egy, a gõg jé ért meg bün te tett ki -
rály lány Ba la ton ba ve szett arany szõ rû kecs ke nyá já nak ma -
rad vá nyai. A kecs ke kö röm hí res sé vá lá sá ban nagy sze re pe
le he tett Garay Já nos re gé jé nek, az arany szõ rû kecs ké ket
õr zõ ki rály le ány ról és a Tó ki rály ér te epe dõ fi á ról. A mon -
da sze rint a ki rály fi be le halt el uta sí tott sze rel mi bá na tá ba,
ezért a Tó ki rály meg át koz ta a lányt kecs ke nyá já val együtt.
A Ti ha nyi he gyek ki gyul lad tak, a Ba la ton vi ze ha tal mas
hul lá mo kat csa pott, a kecs ké ket el nyel te a víz, a lányt egy
szik la zár ta ma gá ba. 
A ke vés bé ro man ti kus lel kü le tû ek per sze to vább ra is hi he -
tik, hogy a ba la to ni kecs ke kö röm va ló já ban a ki éde se dõ
vízû pan nó ni ai beltóban mint egy 5 mil lió éve élt Con ge ria
ungu la caprae ne vû kagy ló le kop ta tott ma rad vá nya i nak né -
pi es el ne ve zé se.

A ba la to ni he gyek óri á sok mû vei
Van nak tör té ne tek, ame lyek azt ál lít ják, hogy volt egy fa lu
egy tem plom mal, amely a tó fe ne ké re sül  lyedt, de az óta is
meg-meg szó lal idõn ként kí sér te ti es mó don a ha rang. Az tán
a k eresztény val lás is be kap cso ló dott a mon da gyár tás ba:
egyes kö ve tõi vall ják, hogy az em be ri nem nek Krisz tus tól
va ló meg vál tá sa kor tört fel a Ba la ton vi ze. Ami ér de kes,
hogy a he lyi la ko sok sem mit nem tud nak e tör té ne tek rõl,
míg kül föld ön szám ta lan ba la to ni mon dá val ta lál koz ha -
tunk.
Kö zöt tük van az is, amely ál lít ja, hogy ta lál hat tunk itt a ré -
gi idõk ben tün dér vá rat, víz itündéreket, sõt, Her man Ot tó
sze rint élt er re fe lé egy em ber ál do za tot is meg kö ve te lõ ba -
la to ni tün dér. A ke vés szá mú né pi mon da ehe lyett in kább
be szél sár ká nyok ról, óri á sok ról, il let ve meg em lí ti tör té nel -
münk nagy ja it, pél dá ul Le hel ve zért, aki a lá nyát hoz ta ösz -
 sze itt egy pász tor fi ú val, sõt, ne mes tet tei men tén Bal a ton -
lelle is ró la kap ta a ne vét.
A Balaton ke let ke zé sé nek leg el ter jed tebb le gen dá ja sze -
rint a tör té ne lem elõt ti idõk ben óri á sok lak ták a tá jat.

Badacsony tá gas fenn sík ján él te min den nap ja it Ba la ton, az
utol só óri ás, lá nyá val, Haláp pal. Mind ket ten jó vi szony ban
vol tak a hegy lá bán élõ em be rek kel, oly an  nyi ra, hogy
Haláp nak ját szó tár sa is akadt kö zöt tük. A fi a tal em ber le -
ány azon ban gyor san fel cse pe re dett, és el hagy ta óri ás ját -
szó paj tá sát. Halápot ha mar el emész tet te a bá nat. Mi köz -
ben Ba la ton le á nya sír em lék ét épí tet te, egy nagy kõ re lelt.
Em lé ke zett rá, hogy va la ha ré ges-ré gen ez a kõ a sel lõk ol -
tá ra volt. Amint azon ban azt meg emel te, el ve szí tet te
egyen sú lyát, és a sú lyos te her ma ga alá te met te. Az el moz -
dí tott kõ alól víz tört fel, és csak folyt meg ál lít ha tat la nul. A
nagy vi zet az óta is Ba la ton nak hív ják.

A ti ha nyi vissz hang
Ti hany egyik leg is mer tebb je len sé ge, a vissz hang a XVIII.
szá zad kö ze pe óta lé te zik, ekkor épí tet ték ugyan is ide az
apát sá got. A ti ha nyi vissz hang lé nye ge, hogy a Visszhang-
dombról el ki ál tott sza vak a több mint 300 mé ter re lé võ
apát ság észa ki ol da lá ról  vis  sza ve rõd nek, miközben   mint-
 e gy két má sod perc alat t teszik meg az oda-vis  sza, kö zel
700 mé te res tá vot. A vissz hang leg jobb eset ben akár hét -
szer is vis  sza ve rõ dött.
Ezért a domb ol dal ra ál lí tot tak egy kis osz lo pot, hogy in nen
ki ált sa nak az em be rek a temp lom fe lé. Echókõnek ne vez -
ték el az osz lo pot, mert a he lyi ek Echó nak hívták a vissz -
han got. Ezt a ki fe je zést hasz nál ta Cso ko nai Vi téz Mi hály is
A Ti ha nyi echóhoz címû ver sé ben, ame lyet a köl tõ Ba la ton -
fü re den írt 1798-ban. Vö rös mar ty Mi hály is írt ró la ver set,
de leg is mer tebb mind kö zött Garay Já nos vissz hang ról írt
re gé je, ame lyet a kecs ke kö röm-áru sok kí vül rõl fúj tak.
A vis szhangról szó ló le gen da itt is ös  sze kap cso ló dik a kecs -
ke kö röm tör té ne té vel, hi szen a ko ráb ban em lí tett ki rály -
lány nem csak szép volt, de né ma is, szót lan le gel tet te arany -
szõ rû kecs ke nyá ját a Ti hany kör nyé ki dom bo kon. A Ba la -
ton ból ki emel ke dõ õsz hul lám ki rály egy szer meg pil lan tot ta
a lányt, és kért egy kor só kecs ke te jet be teg fi á nak, de cse-
rébe megígérte, hogy felold ja a lányt a né ma ság alól. A
kirá ly fi erõre ka pott a kecs ke tej tõl, a lány pe dig csen gõ
han gon meg szó lalt. Az if jú amint meg pil lan tot ta a lányt,
be le sze re tett, de a ki rály lány gõ gös ség bõl to vább ra sem
akart szó ba áll ni sen ki vel, el uta sí tot ta még a hul lám ki rály
fi át is, aki be le halt bá na tá ba. Ezért a ki rály meg át koz ta a
ke gyet len le ányt és egy szik lá ba zár ta. Fo gott raj ta a ki rály
át ka: ahogy ko ráb ban sen ki vel nem állt szó ba, úgy a szik lá -
ba zár va kész sé ge sen fe lel get min den ar ra já ró nak, aki
meg szó lít ja. Így lett be lõ le a ti ha nyi vissz hang, legalábbis
Garay Já nos köl te mé nye sze rint.

A szá zad ele jén az tán ész re vet ték, hogy a vissz hang ere je
egy re csök kent. Több nyi re az újon nan épült vil lá kat hi báz -
tat ták, de az óta be bi zo nyo so dott, hogy in kább az idõ köz -
ben a domb és a temp lom kö zé ül te tett fák meg er dõ sö dött
lomb ja le het a bû nös vissz hang ron tó, s leg alább en  nyi re az
utób bi évek ben meg növekedett, zaj jal já ró ide gen for ga -
lom.

Több tíz ezer éves tör té ne te el le né re alig ta lá lunk mon dát a Ba la ton ról. Ez út tal még is ta lán a há -
rom leg ér de ke seb bet szed tük ös  sze, amely meg ma gya ráz za hon nan ered a ti ha nyi vissz hang, mi ért
pont kecs ke kö röm re em lé kez tet min den kit a Ti ha nyi-fél szi ge ten ta lál ha tó egy kor óri ás mé re tû

kagy ló csü csök, és ki de rül, ki volt az a Ba la ton.

Forrás Internet
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Georgij Konsztantyinovics Zsukov hadseregtá-
bornok

(1896-1974)

Napóleon katonáit azzal bíztatta, hogy minden
katona a tarsolyában hordja a marsallbotot. Ez
nem csak a francia katonaságra volt igaz. Jól
példázza ezt Zsukov pályafutása az orosz –
szovjet katonaságnál. Már az első világháború-
ban kitűnt vitézségével. Kétszer kitüntették a

Szent György Kereszttel, altisztté léptették elő.
1918-tól a Vörös Hadsereg katonája, a lovas-
ságnál századparancsnok. 1919 – ben belépett
a kommunista pártba. 1925 – ben elvégezte a
katonai akadémiát. Dandárhadosztály, majd
hadtestparancsnok.
A sztálini katonai tisztogatást megúszta. 
1939. –ben hadseregcsoport parancsnokaként
visszaverte a Mongóliába betörő Japánokat
(Halhin Gol) Ezzel nagyot nőtt Sztálin előtt a
becsülete. 1940-ben a kijevi katonai körzet
parancsnoka, hadseregtábornokként. 1942
augusztusától Sztálinnak a Vörös Hadsereg
főparancsnokának a helyettese. 1943 januárjá-
ban a Szovjetunió marsallja lett. 1944-45 – ben
az első Belorusz Front főparancsnoka. Az ő
egységei foglalták el Berlint. 1945. május 9.-én
Berlin - Karlshorstban előtte írták alá a németek
feltétel nélküli megadásáról szóló okmányt.
Háromszor nyerte el a Szovjetunió Hőse kitün-
tető címet. Sztálin halála utáni hatalmi harcok-
ban, Hruscsovot támogatta.
1957-ben reformprogramot akart a hadsereg-
ben végrehajtani: csökkenteni akarta a párt
befolyását. Érthető, hogy ez sem Hruscsovnak,
sem az SZKP vezetésének sem tetszett. Az
viszont megdöbbentő, hogy egyetlen tábornok
társa sem állt mellé. 1957 októberben minden
állami és párttisztsége alól felmentették.
A katonák magatartását akkor tudjuk megérte-
ni, ha személyét nem a korabeli szovjet sajtó
alapján értékeljük. 
Douglas Orgill britt hadtörténész így jellemzi a
nagy marsallt: „Zsukov bajtársai és beosztottjai
számára inkább démon volt, mintsem élő

A II. VI LÁG HÁ BO RÚ  1939-1945

Munkálatok a szõlõs kertemben III. rész

Nagy ban fo lyik a mun ka a szõ lõ ben a gaz da idõ hi ány ban szen ved azt sem
tud ja mi nek áll jon ne ki hisz most min den fon tos mun ka szin te egy szer re jött.
Azért mon dom ezt, mert eb ben a ci põ ben já runk kb. 2- 3 hét tel elõbb re va -
gyunk.

A leg fontosab b  a per me te zés én most fo gom kez de ni a ne gye di ket. Ami kor
ezt írom itt van nak az esõ zé sek a me leg a pá ra ez a szõ lõ nek a le ges leg -
rosszabb. Ed dig elég vol tak a kon takt sze rek il let ve a 3. per me te zés nél már
tet tem fel szí vó dót is. Ro var ill. at ka el le ni szereket  a har ma dik nál lett be le
té ve si ke re sen. Már el kezd tük a lomb vis  sza vá gá sát, de csak óva to san vi -
gyáz va, hogy a für tök ne na gyon le gye nek ki té ve a nagy me leg nek.

A lomb te te jét is nem na gyon vá gom vis  sza hisz fon tos a fürt fej lõ dé sé nek.
Akko r  ott van a törzs tisz tí tás, ami ne kem már má sod szor kell. Szó val ez az
idõ ami most van jú ni us 11. na gyon ér de mes oda fi gyel ni min den nap néz ni
a le ve le ket ill. für tö ket a fer tõ zés vé gett és a per me te zé si for du la to kat 8-10
nap ra csök ken te ni.

A fel szívódó  sze rek mel let a kon takt sze rek ki ne ma rad ja nak, hisz azok
azon nal tud nak hat ni.

Min den ki nek jó mun kát kí vá nok.

Ba rá ti üd vöz let tel To pos Jó zsef



ember. Könyörtelen volt, egészen az emberte-
lenségig. Megérkezése a veszélyeztetett pont-
ra a fronton, azt jelentette, hogy nyomában ott
lihegtek a GPU kivégzőosztagai, akik ezrével
lőtték halálba az engedetleneket, a kishitűeket,
az életüket féltőket. Tábornokokat, akik nem
értettek vele valamiben egyet, azonnal leváltot-
ta és elzavarta. Zsukov nem spórolt katonái
életével, mint az a nyugati hadseregek
parancsnokait jellemezte. Tudta, az ellensúly a
Wehrmacht- tal szemben a vér, és addig öntöt-
te a vért a mérleg serpenyőjébe, amíg az az ő
oldalára nem billent.” 
Tyimosenko marsall szerint Zsukovot a mérhe-
tetlen hatalomvágy jellemzi. Golikov marsall
szerint az önuralom hiányzott belőle.
Ha indulatba jött, gyakran megütötte tisztjeit,
sőt még az alárendelt tábornokokat is. A kato-
nák verése nem csak a cári hadseregben
dívott, azt átvette a Vörös Hadsereg is. Földi
Pál tanúja volt 1973-ban, Kecskeméten annak,
hogy egy KGB ezredes pisztoly aggyal véresre
vert egy hadnagyot. Az egyszerű katonáknak
egyetlen jelzőjük volt Zsukovra: Mjasznik, azaz
a mészáros.
A mértéktelen alkoholfogyasztás, és a mérték-
telen szexuális kicsapongások napirenden vol-
tak. Ahova ment, követte a tábori kupleráj.
Természetesen, egészségügyi állomásnak
álcázták. Működtetője- parancsnoka Krjukov
altábornagy, a Szovjetunió Hőse kitüntetést is
megkapta érdemei elismeréséül. Emellett négy
lány édesapja volt, nős ember.
Sztálin jól ismerte céljait, nagyravágyását, ezért
a háború után, 1946-ban talonba tette őt. Az
ogyesszai katonai körzet parancsnoka lett.
talán féltékeny is volt rá, még az is felmerült,

hogy kivégezteti.
1945 tavaszán az első Belorusz front parancs-
nokaként Berlin elfoglalása volt a feladata. A
német fővárost bekerítették a városlakók fáztak
és éheztek, nem volt áram és víz. A szovjet
fölény mind élőerőben, mind technikában nyo-
masztó volt. A helyzet olyan volt, hogy harc nél-
kül is a szovjeteké lett volna Berlin, a romváros.
A megrohamozás mérlege: mind az oroszok,
mind a németek 100-100 ezer katonát veszítet-
tek. Az egyes és kettes gárda harckocsi-hadse-
reg elpusztult a városi harcokban. A németek-
nek nem volt harckocsijuk, így veszteségük
sem. Ez a csata igazolja Orgill brit hadtörténész
véleményét.
A  Zsukov kultusz Brezsnyev főtitkársága alatt
alakult (alakították) ki. Jelei: köztéri szobor,
utcák és terek kapták meg a nevét.

Szilágyi László
Irodalom: Magyar Nagylexikon

Földi Pál: Az igazi Zsukov
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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
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Molnár Balázs r.ftörm. Tel.: 06 70/ 415 97 28

Csütörtök: 15.00 - 18.00 Könyvtár, internet hozzáféréssel
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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
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK

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  

Nyitva tartás

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/ 447-8245

E-mail:szantodpuszta@gmail.com

https://www.szantodpuszta.hu 

BAHARTinform.Komp 348-744
BiztosításBrunnerJánosné 06/30553-5684
FogászatBalatonföldvár 340-670
FöldvárTV 340-319
GyógyszertárBalatonföldvár 540-904
GyógyszertárKöröshegy 540-020
KistérségiIrodaBalatonföldvár 540-269
Kórház-RendelõintézetSiófok 501-700
KÖGÁZhibabejelentõ 06/80/301-301
MÁVinfó 06/13494949
VOLÁNinfó06/84310-220
OrvosirendelõB.földvár 540-246
OrvosiügyeletB.földvár 340-113
OrvosirendelõKõröshegy 340-008
PostahivatalSzántód 310-781
RendõrõrsB.földvár 340-004
RendõrségKMBMolnárBalázs 06/70/415-9728
SiókomKft.(Hulladékszállítás) 84/503-200
VIDaNETkábeltelevízióZrt. 1203
Vízmûhibabejelentõ 06/40/240-240
FalugazdászTálosEszter06/70/489-3910
FalugazdászSimorÁkos06/30/698-6127

Körzetszám84Irányítószám8622
Mentõk 104
Tûzoltóság 105
Rendõrség 107
RendõrkapitányságSiófok519-150
RendõrõrsB.földvár 340-004
RendõrjárõrBalatonföldvár 06/20/448-7941
RendõrségKMBMolnárBalázs 06/70/415-9728
Segélyhívó 112
KormányhivatalBalatonföldvár 84/795-068

***
ÖnkormányzatSzántód 347-685
PolgármesterVizváriAttila545-047,06/30/905-3015
Mûszakicsop.vez.NémethZoltán 06/30/916-0140
FalugondnokMuczaMilán 06/30/400-1221
Köz.Házésturisztikaiinformáció
BaloghJózsefné06/84345-384;06/30265-4981
KönyvtárMaurerTeodóra,15órától 345-384
CsaládgondozóCsizmadiaViktória 06/20/386-0173
PolgárõrségSzántód 06/30/282-7279
ÁltalánosIskola 340-013;540143
Zeneiskola 340-832;06/20/924-1059
ÓvodaB.földvár 340-465;540-266
ÓvodaKõröshegy 340-747
ÁllatorvosDr.DragonJudit 06/30/927-1500
Áramszolgáltató 06/80/205-020

Fotó: Internet.

S Z Á N T Ó D  S O M O G Y  É S Z A K I  K A P U J A


