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Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a polgármester két ülés közötti tevékenységérõl szóló
beszámolót elfogadta.

- Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a szaniter konténerre benyújtott ajánlatok közül,

a legjobb ajánlattevõ Containex m.b.H. (AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Strasse 14.) 3.205.000,-

Ft+ÁFA ajánlatát fogadja el. 

- Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi választási bizottság tagjait, póttagjait
megválasztotta. 

- Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program
keretében az „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” kiírt alprogram a.), c.) pontjára
(kódszáma: MFP-KKE/2019.), a belterületi utak, közterületek kezelésének, karbantartásának, rendsze-
res felújításának biztosítására.

- Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Szántód 1041-1042, 1051 és 1064 hrsz-ú köz-
területeket 2019. november 1-jétõl az alábbiak szerint nevezte el:

1041 - 1042 hrsz - Ezer József utca

1051 hrsz -  Kócsag utca

1064 hrsz - Gém utca

-Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2019. augusztus 27-i ülésén hozott döntései

- Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Út-és járdafelújítás, valamint Parkolóépítés
tárgyában benyújtott ajánlatokat érvényesnek, az 1. és 2. részajánlati kört eredményesnek nyilvánította.
A testület a BALATON-ÚT Kft-t (8630 Balatonboglár, Klapka u. 33.; ajánlata: 1. kör: nettó 48.896.339,-
Ft; 2. kör: 8.124.210,-Ft) nyilvánította az eljárás nyertesének.

Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2019. szeptember 3-i rendkívüli ülésén hozott döntései

- Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Szántód, Aranyhíd utcai út-és járdaépítéshez,
a Móricz Zsigmond és Rigó utcai parkolók építéséhez kapcsolódóan mûszaki ellenõri tevékenység ellátá-
sára benyújtott ajánlatok közül, a legjobb ajánlatot tevõ Incze Domokos (8600 Siófok, Jedlik Ányos u.
3/2., bruttó 920.000,-Ft-os) ajánlatát fogadta el.

- A képviselõ-testület elismerte az önkormányzati alkalmazásban álló fizikai dolgozók nyáron végzett mun-
káját.

dr. Nagy Ildikó
hatósági osztályvezetõ
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Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2019. augusztus 1. – szeptember 19-ig hozott határozatairól szóló tájékoztatás
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MEGHÍVÓ
TISZTELT POLGÁRMESTER-ÉS KÉPVISELÕJELÖLTEK!

Tisztelt választópolgárok!

Az esélyegyenlõség érdekében Szántód településen 

a 2019. október 13-ei választáson induló polgármester-és képviselõjelöltek részére a 

Pálóczi Horváth Ádám közösségi Házban

2019. október 4-én, pénteken 16.00 órakor

BEMUTATKOZÓ FÓRUMOT biztosítunk.

Szántód Község Önkormányzata

A POLGÁRMESTERJELÖLTEK - ÉS A KÉPVISELÕJELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA

Kedves Választópolgárok!

Tisztelettel köszöntöm Önöket! Hollósi Dezsõnek hívnak.
42 éves leszek.  Feleségemmel, Takács Viktóriával, közel
húsz esztendeje Szántódon élek.

Az elmúlt ciklusban önkormányzati képviselõként szolgál-
tam településünket. Igy már van tapasztalatom a testüle-
ti munkában.

Az elmúlt öt évben sokat fejlõdött Szántód. Számtalan felújítás, fejlesztés gazdagította lak-
helyünket. Bár még nem értünk munkánk végére!

A szociális támogatások összegét jelentõsen emeltük a szépkorúak, újszülöttek, valamint
a tanévkezdõ gyermekek esetében.

Ezen az úton szeretnék, szeretnénk tovább haladni! De ehhez az Önök támogatására, sza-
vazatára is szükség van.

További céljaimat, elképzeléseimet bemutatkozó beszédemben részletezném. 

Kérem, az október 13-i önkormányzati választáson tiszteljenek meg bizalmukkal!

Köszönöm, hogy elolvasták soraimat!

Hollósi Dezsõ
képviselõjelölt
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Tisztelt Szántódi Választópolgár!

A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán érvényesen -törvényes

határidõn belül-  regisztráltattam magam 2019. augusztus 29-én. Mint ismeretes, Szántód

önállóvá válása óta minden választáson jelöltként részt vettem. Polgármesteri megbizatá-

saimat több cikluson keresztül teljesítettem. Vezetésemmel és közremûködésemmel sike-

rült megalapozni Szántód önálló mûködését és fejlõdését.   A helyi politikai élet, a kö-

zösség fejlõdése az elmúlt 30 év során szántódi polgárrá nevelt. Szakmai, emberi tapasz-

talataim és elkötelezettségem alapján mind a mai napig az önkormányzatiság mellett ál-

lok.

Egy település adottsága elsõsorban az ott élõ emberek összefogásán, megértésén és tá-

mogatásán keresztül ítélhetõ meg. Az önkormányzatiság a helyi érdekek kifejezõdése. A

vezetõ példamutatása, eredményessége személyes munkáján keresztül látható. Az ide vo-

natkozó törvények négy illetve öt évenként teszik lehetõvé a választó közvetlen döntését:

ERRÕL SZÓL A VÁLASZTÁS. Döntés a múltról, a végzett munkáról és a bizalom meg-

adása a jövõbeli munkához. Mint választópolgár a most lezáródó ciklus minden eredmé-

nyét elismerem. Azért jelöltetem magam polgármesternek, illetve képviselõnek, hogy ta-

pasztalataimmal az eddig végzett, és elért településfejlesztést, közösségi munka kiteljese-

dését személyes munkámmal támogassam. Ehhez kérem az Ön, illetve minél több válasz-

tópolgár támogatását. Független jelöltként regisztráltattam magam.

Polgármesteri megbizatásomat tiszteletdíjasként kívánom ellátni, hiszen egy kistelepülésen

a feladatmegosztás ezt lehetõvé teszi.

Tisztelt Választópolgár! Amennyiben döntésemmel

és a tájékoztatóval kapcsolatban kérdést kíván feltenni,

további részletes választ vár: úgy az alábbi telefonszámon

állok rendelkezésére. Tel.: 06 30/96 96 020

Szántód, 2019. Szeptember

Dr. Karabinszky Gyula
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Kedves Szántódiak, Tisztelt Választópolgárok!

Születésemtõl fogva kis megszakításokkal mindig

Szántódon éltem. Sokan ismernek, hiszen itt jártam

általános iskolába, a középiskola befejeztével itt

volt az elsõ egyben egyetlen munkahelyem az er-

dészetnél. Így az itt élõk sokan nemcsak falumbe-

liek, de egyben munkatársaim is voltak. Itt kötöt-

tem házasságot szintén szántódi férjemmel.

Elmondhatom, jól ismerem a falu múltját és jelenét, és aktívan szeretnék részt  venni a

jövõjében is.

Az elmúlt 5 évben sokat fejlõdött a település. Utak, járdák, játszóterek, sportlétesítmé-

nyek készültek el. Megújult, korszerûsödött a községháza valamint a mellette lévõ udvar,

ami lehetõvé teszi a kulturált és igényes szórakozást. Ebben az idõszakban növekedett a

község vagyona is. Gépek sokasága teszi lehetõvé a rendezett tiszta faluképet.

Sok minden pályázati lehetõségek kihasználásával valósult meg, de saját erõt is igénybe

vettünk a célok elérése érdekében. Jól gazdálkodtunk a befolyt adóbevételekkel. Igyekez-

tünk mind az állandó lakosság, mind az üdülõterületek igényét figyelembe venni a fejlesz-

tések során. Sok helyi, de több idelátogató is dicséri a látottakat.

Az elmúlt idõszakban az önkormányzati munkában is megszûnt a sárdobálás, személyes-

kedés, ami eredményesebb munkát hozott. A jelenlegi vezetés jól tud együtt dolgozni. En-

nek nem csak helyiek, de nyaralótulajdonosok is hangot adnak.  Ezt a lendületet tovább

kell folytatni.

Sok még az elvégzendõ feladat. Vannak még utak aszfaltra várva, vannak rendezetlen te-

rületek, amivel szintén foglalkozni kell, víz és szennyvízhálózat létrehozása, ahol még hi-

ányzik. A strandokon túl fejleszteni kell az egyéb víz megközelítési helyeket. Ez mind sok

idõt és munkát igényel a jövõben.

Én ennek megvalósításában szeretnék a következõ idõszakban részt venni.

Tisztelettel : Kurdiné Éberhardt Edit
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Kedves Szántódi Szavazók!

Látrányi Jánosnak hívnak, szeptemberben töltöttem be 55.
életévemet. 1992 novemberétõl lakom Szántódon. A
feleségem óvónõ, két felnõtt gyermekem van. 2014.-tõl
önkormányzati képviselõ vagyok.
Eltelt öt év, ismét komoly, felelõs döntés elõtt állunk!
Önkormányzati képviselõ és polgármester választás lesz
október 13.-án. Arra kérem Önöket, ha szeretnék, hogy
községünkben továbbra is felelõsségteljes, átlátható, be-
csületes munka folyjon, akkor szavazataikkal támogassák
a jelenlegi polgármestert, és képviselõ - testületet.
A falu vagyona nõtt, a készpénz maradvány növekedett.
A felújítások, beruházások szemmel láthatóak mindenki
számára. Fejlõdünk, nagy részben önerõbõl! Öt éve azt
szerettem volna, hogy felzárkózzunk a szomszéd

településekhez, jó úton járunk, nincs szégyenkezni valónk.

Néhány ötletem a további fejlesztésekhez:
• Gyulai Jenõ utca és a 7-es fõút között a járda felújítása, szélesítése a kerékpáros és

gyalogos forgalom növekedése miatt!
• Tihany utcában a közvilágítási kandeláberek cseréje.
• A megvásárolt „Aldi Áruház” melletti terület üzleti célú bérbeadása, nem pedig 

értékesítése, véleményem szerint hosszú távon gazdaságosabb a falu számára.
A továbbiakról a bemutatkozó polgármesteri és képviselõjelölti fórumon tájékoztatom
önöket! Végül köszönöm mindazok munkáját, akik hozzájárultak a testület eredményes öt
évéhez.

Köszönöm megtisztelõ figyelmüket!
Látrányi János Önkormányzati képviselõ, képviselõjelölt 

Tisztelt Szántódiak!

Elérkezett egy újabb önkormányzati választás, amely azt mutatja hogy eltelt az öt év amit

a jelenlegi képviselõ-testületnek megszavaztak. Én úgy gondolom ez az öt év nem telt el

eredménytelenül hiszen nagyon sok minden elkészült,megszépült a faluban. Falugondnok-

ként tisztában vagyok az önök mindennapi problémáival,nehézségeivel de ugyanakkor ami-

kor beszélgetünk a faluról azt is mindenkin észre veszem

hogy szeret itt élni, szereti ezt a kis közösséget, amit a

mi kis községünk alkot. Falugondnokként és képviselõként

is igyekszem a legjobb tudásom szerint segíteni önöknek

az élet bármely területén. Legyen szó akár hivatali, akár

bármilyen más problémával kérdéssel fordulnak hozzám.

Itt lakom én is immár 8 éve ebbõl 6 éve vagyok falu-

gondnok és 5 éve képviselõ. Van még sok tennivaló a fa-

luban, amihez jómagam is szeretnék továbbra is hozzájá-

rulni, mint képviselõ-testületi tag.

Tisztelettel és Üdvözlettel: Mucza Milán
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Kedves szántódi választópolgárok!

Néhány sorban szeretnék bemutatkozni Önöknek.

Németh Zoltán vagyok, 47 éves, lányommal és feleségemmel 6 éve élünk Szántódon az

Ady Endre utcában. Érettségimet és elektronikai mûszerész vizsgáimat Tabon szereztem.

Tizenkét évet dolgoztam a szakmámban, majd átképezve magam , kertépítéssel és kert-

gondozással foglalkoztam egyéni vállalkozóként. Szeretem a szép környezetet, a rendet,

amit úgy érzem, akik közelebbrõl ismernek napi szinten tapasztalhatnak. Lassan két éve

tevékenykedem a szántódi önkormányzatnál mûszaki csoportvezetõi beosztásban. Szántód

egy gyönyörû hely, csodálatos adottságokkal rendelkezik, ezért szerencsésnek érezhetem

magam, hogy részese lehetek fejlõdésének. Büszke vagyok az eddig elvégzett újításokra

és arra, hogy sajnos az egyre csökkenõ dolgozói létszám ellenére is biztosítani tudtuk a

rendezett településképet. Ennek eléréséhez összehangolt csapatmunkára volt szükség, va-

lamint olyan településvezetõre, aki mindenben segíti a munkámat. Jó érzés, amikor elfo-

gadják az ötleteimet, majd megvalósulásuk után, azok mindenki örömére szolgálnak.

A jövõben is erre lenne szükség, hogy a polgármesterünk olyan képviselõ-testületi tagok-

kal tudjon együtt dolgozni, akik a fejlõdés útján vezetik a települést, nem pedig az egyé-

ni hatalomvágy útvesztõibe tévednek.

Nem ígérgetni szeretnék, hanem megválasztásom esetén tenni a településért. Hiszem,

hogy hittel, becsülettel és hazaszeretettel sokat lehet tenni Szántódért. Nem mindegy mi-

lyen jövõt hagyunk gyermekeinkre. Ezért viszont minden nap dolgozni kell, beszélni az

emberekkel, meghallgatni a problémákat, segíteni annak megoldásában. Napi szinten tar-

tom a kapcsolatot a nyaralótulajdonosokkal, valamint az állandó lakosokkal is. Úgy lehet

eredményesen dolgozni, ha kölcsönösen támogatjuk egymást. Amiben szeretnék elõrelépést

a településen és nagyon fontos lenne, a fiatalabb generá-

ció összefogása, aktivitásuk fokozása, az idõsebbek segí-

tõ tanácsait megfogadva. Amennyiben szavazatukkal meg-

tisztelnek, ezúton köszönöm.

Németh Zoltán

független képviselõjelölt
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Tisztelt Választópolgár, Kedves Szántódi lakos!
A programom:

Takarékos, hatékony, ésszerû gazdálkodás folytatása.
Pályázati lehetõségek kiaknázása.
A Balaton parton levõ utcavégek lezárása a parkoló autók elõl. 
Utak kiépítése, gyalogjárdák felújítása
Vízelvezetõ árkok rendbetétele
Szántód puszta fejlesztésének segítése 
A község vonzó arculat kialakításának folytatása (rend, tisztaság, virágosítás, fásítás,
községközpont kiépítése).
Rendszeres fórum a község ügyei iránt érdeklõdõ személyeknek
Az elért szociális vívmányunk megtartása, idõs és szociálisan rászoruló emberek gondo-

zása, támogatása.
Az idegenforgalmi vonzerõ növelése
Gyalogos és kerékpárút kiépítése a kompkikötõig 
A rév környékénél a megkezdett munkák folytatása a
Baharttal közösen.
Parti sétány kialakítása (csak jogilag rendezett
területen)
Hulladékkezelési díjcsökkentés a téli hónapokra
Közösségek részérõl érkezett vélemények figyelem-
bevétele 
A civil szervezetek anyagi támogatása 
A kulturális programjaink szinten tartása, 
Dolgozzunk együtt Szántód jövõjéért.

Tisztelettel: Szabó Gyula képviselõjelölt

Kedves Szántódi Választók!

Sánta Béla, 56 éves szántódi lakos vagyok, ahol 25 éve élek családommal.
A közeli Szántódpusztán dolgozom. Szeretünk itt élni! Az utóbbi idõben különösen sokat
fejlõdött Szántód, folyamatosan épül- szépül.
Szeretnék én is tanácsaimmal, ötleteimmel részt venni a további munkálatokban, ezért
jelentkezem  képviselõnek, az önkormányzati választáson.

Többek között a biztonságosabb gyalogos közlekedés
érdekében tennék javaslatot. Az õszi lomb és a zöldhul-
ladék hasznosításának lehetõségérõl is van elképzelésem. 
Szeretnék sokkal többet részt venni az önkormányzati
rendezvényeken. Ha megválasztanak, akkor minden
igyekezetemmel azon leszek, hogy meghallgassam,
képviseljem az itt élõk érdekeit.
További kérdéseikre szívesen válaszolok a képviselõk
bemutatkozóján, és telefonon is.

Tisztelettel: Sánta Béla
független képviselõjelölt

Tel: 0630/891-6701
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Tisztelt Szántódi Választópolgárok!

Engedjék meg, hogy a közelgõ önkormányzati
választás fontossága miatt megszólítsam Önöket.
Harmadszor teszem ezt, mivel 2012. december 9. óta
Szántód Polgármestereként szolgálom a községet.
Kiskorom óta itt élek családommal. Az elmúlt közel
7 évben elvégzett munkámmal úgy gondolom bizonyí-
tottam alkalmasságomat Szántód vezetésére. A  leg-
fontosabb eredménynek azt tartom, hogy az önkor-
mányzati munkában megszûnt a személyeskedés, a
sárdobálás, a megosztottság. A képviselõkkel vala-
mennyien  Szántód építéséért, szépítéséért, így

Önökért dolgoztunk. Az elmúlt években szinte valamennyi utca és járda új aszfaltburko-
lattal, illetve térkõvel felújításra került. Megújult Közösségi házunk udvara és mindkét
strandunk is. Fürdõhelyek kialakításával, bejáró és napozóstégekkel bõvítettük a stran-
dolási lehetõségeket. Játszótereket, sport-és pihenõparkot, valamint I. világháborús emlék-
mûvet és újszülöttek emlékhelyét hoztuk létre. Megújult a Szántódpusztai temetõ is.
Rednezvényeink igényes lebonyolításához rendezvénysátrakat, hangtechnikát, színpadot,
asztalokat és padokat vásároltunk. Közterület karbantartóink munkáját minden évben
jelentõs fizetésemeléssel és év végi jutalommal köszönjük meg. Az elmúlt idõszakban
beszerzett gépeknek (hulladéktömörítõ prés, locsolókocsi, kisteherautó, fûnyíró-és hótoló
traktor, szerszámgépek, stb.) és dolgozóink lelkiismeretes munkájának köszönhetõen
Szántód egy gondozott, tiszta, rendezett település  képét  mutatja. A kialakított telephe-
lyünkön gépeinket, eszközeinket fedett, biztonságos helyen tárolhatjuk. Az elmúlt évekbe-
li rekord összegû fejlesztéseink ellenére a tartalékainkat nem éltük fel, sõt több meg-
takarítással rendelkezünk mint 5 évvel ezelõtt. Vagyonunkat gyarapítottuk egy értékes
terület megvásárlásával az ALDI üzletház mellett.
Az Önök bizalmának ismételt elnyerése után folytatni szeretném a dinamikus munkát.
Céljaim között szerepel:

- Szántód továbbra is egy élhetõ, biztonságos, családias, nyugalmas, fesztiválmentes
település maradjon.

- Nem tervezünk adóemelést, és új adók bevezetését.
- Az idõs és a szociálisan rászoruló emberek támogatása.
- Falugondnoki szolgálat fenntartása saját forrásból (a 600 fõ feletti települések nem

kapnak állami támogatást).
- Ingyenesek maradjanak strandjaink, parkolóink.
- A felújításból eddig kimaradt pár utca leaszfaltozása.
- A Rege-és Márton Ferenc utcák összekötése (zsákutcák megszüntetése).
- Út-és járdaépítés a Márton Ferenc utcában.
- Lakó-és üdülõtelkek kialakításának és közmûvesítésének támogatása (Csemetekert,

Szántódi út, Márton F. utca) 
- Térfigyelõ kamerarendszer kiépítése az egész településen.
- Közvilágítás korszerûsítése (LED).
- Szántódpusztára vezetõ járda-és kerékpárút építése a 7-es számú út mellett.
- Közösségi ház szigetelése és fûtéskorszerûsítése.
- Hirdetõ-és utcanévtáblák cseréje.
- Közterületeinken található elhasználódott asztalok, padok cseréje, antik jellegû

öntöttvas garnitúrákra.
- Pályázati lehetõségek maximális kihasználása.

Számos ötlet és tennivaló sejlik még elõttem, melyekhez örömmel várok Önöktõl
is megvalósítható elképzeléseket.
Amennyiben Ön egy kreatív, józan gondolkodású, a település érdekeit szemelõtt
tartó Polgármestert választana, aki ésszerû gazdálkodásával már bizonyított,
kérem, szavazzon a folytatásra.            
Dolgozzunk együtt Szántód jövõjéért! 

Tisztelettel: Vizvári Attila polgármesterjelölt
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A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI

Falunap

Mint évek óta hagyományosan, idén is augusztus vé-
gén rendeztük meg Falunapunkat, mely egyik legje-
lentõsebb eseménye községünknek. Szántód önállósá-
ga óta minden évben ezzel az eseménnyel búcsúztat-
juk a nyári szezont.

Nyolc órától fõzõverseny vette kezdetét, amire érkez-
tek is a csapatok. Szám szerint tizenegy. Nem kellett
sok idõ ahhoz, hogy ínycsiklandozó illatok kezdjenek
mindenfelé terjengeni, odacsalogatva az éhes helybé-
lieket. A fõzõversenyre jelentkezõ vállalkozó kedvû
csapatok részére az önkormányzat biztosította az
alapanyagokat.

A sátorban helyet kapott, mint minden évben egy
könyvsarok, ahol az idén Veit Judit, Behmné dr.
Schneider Mária, Gyócsi László várta az érdeklõdõket
köteteivel.

Az épület elõtt felállított fotófalnál -amely elkészíté-

sében Muczáné Rózsa Hajnalka, Németh Zoltán és

jómagam munkálkodtunk- lehetett maradandó szán-

tódi fotót készíteni. A színpad dekorációjában Vizvári

Hilda segített. A falunapi ebédjegyet László Jánosné

Iluska és Makár Dezsõné Márti osztotta. Tombolaáru-

saink idén Csizmadia Viktória, Molnár Vilmosné,

Vizváriné Biró Anikó és Hollósi Dezsõ voltak. A

konyha és tálalás körüli feladatokat Lõczi Hajnalka,

Cilike Kitti, Kárpáti Istvánné Icuka, Vincellér Erzsé-

bet, Nagyné Orbán Katalin és Vizvári Hilda látta el. A

fõzõverseny eredményhirdetésénél Resli Réka, a tom-

bola kisorsolásakor Látrányiné Kiss Gabika és Hol-

lósiné Takács Viktória nyújtott segítséget.

Tíz órától a Balatonföldvári Kistérségi Egészségfej-

lesztési Iroda munkatársai különbözõ egészségügyi

mérésekkel és tanácsadással segítették az érdeklõdõ-

ket. 

Tizenegy órától arcfestéssel és csillámtetoválással vár-

tuk a legkisebbeket és a kicsit nagyobbakat. Idén is

nagy sikere volt mindkét lehetõségnek!

Tíz órakor a siófoki Harmony Dance Tánccsoport

Egyesület lépett a színpadra. Az alaphangulat megte-

remtése után Lichtenberger Zsuzsi dombóvári illetõ-

ségû bûvészpalánta kötötte le a nézõközönség figyel-

mét. A Napvirág zenekar zenés mûsora igen jó szóra-

kozást nyújtott nemcsak a kicsinyeknek, hanem az

õket elkísérõ szülõknek, nagyszülõknek is.



2019. október 11. oldal Szántódi Hírlevél

A meghívott vendégeknek Kovács Béla hagyományo-
san ízletes pincepörköltet készített. Hálás köszönet
érte!

Ebéd után Biró Norbert a Somogy Megyei Közgyûlés
elnöke mondott ünnepi köszöntõt, majd polgármeste-
rünk Vizvári Attila köszöntötte a jelenlévõ közönsé-
get. 

A köszöntõk után újabb esemény várta az érdeklõdõ-
ket: az idén tizenegy éves helyi Magyarnóta-kör adott
válogatást a legismertebb nótáikból, melyek közül
nem hiányozhatott községünk legismertebb nótája
sem, az „a Szántódi réven…” címû. A közönségbõl so-
kan együtt dúdolták a legendás sorokat daloskedvû
öregjeinkkel.

Évek óta jó kapcsolatot ápolunk a Csepeliekkel, több-
ször szerepeltek már rendezvényeinken és tavaly mi is
eljutottunk a Csepeli Sörfesztiválra. Most a Csepeli
Német Nemzetiségi Ifjúsági Néptánccsoport fergete-
ges elõadását láttuk. A nagy forróság ellenére kitartó-

an táncolták nemzetükre jellemzõ körtáncukat, bele-
feledkezve a ritmusba. 

A fõzõcsapatok, akiknek a finom étkeket köszön-
hetjük;

Csemete csemege -Pincepörkölt

Dencs Tüzép -Birka-és marhapörkölt

Irkék -Gerslis káposzta

Jópofa ökörpofa - -Ökörpofa zöldségmártásban, 
kéksajtos gnocchival

Mainart Kft. -Vörösboros, áfonyalekváros 
marhalábszár pörkölt, sztra-
pacskával

Marika és barátai -Magyaros pacalpörkölt

Dr.Megyesi Andrea -Makói marhalábszár pörkölt

és makói csapata

Mesevári királylányok     -Csülkös lencsegulyás

Polgárõrök -Babgulyás

Tör-czi Ho-Ho-Ho-k -Szigligeti halászlé az északi- 
partról
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Az Aradi Tibor és Varga Ferenc József humoristák ál-
tal alkotott duó produkciója következett, ami osztat-
lan sikert aratott a közönség körében.
Az étkeket három tagú zsûri bírálta; Czemmel Lajos,
Hegyi Sándor és Igaliné Kiss Hajnalka. 

Ünnepélyes Falunapi fõzõverseny díjátadóján az elis-
meréseket Witzmann Mihály országgyûlési képviselõ
adta át.



Az elsõ három helyezett;
I.hely: Dencs Tüzép-Birka-és marhapörkölt
II.hely:Mesevári királylányok-Csülkös lencsegulyás
III.hely:MainART Kft.-vörösboros, áfonyalek-

város marhalábszár pörkölt,sztrapacskával
Különdíj: Polgárõrök-Babgulyás

(gyönyörû volt az asztaldíszítésük is)

Közkívánatra mulatós zenét is szerveztünk erre a
napra; Matyi és a hegedûs lépett az emelvényre.
A mulatság után a kisvonat várta utasait, mert
egy kis szántódi utazás után a kompon folytattuk
nyárbúcsúztató rendezvényünket. Gyönyörû hát-
térrel- a Balaton erdõséggel övezett északi partja-
hallgattuk Varga Miklós feledhetetlen elõadását.
Mielõtt kikötöttünk volna, polgármesterünk
nyár-és szezonbúcsúztató szavai kíséretében ko-
szorúnkkal tisztelegtünk a mi Balatonunk elõtt.
Faluházunk udvarára visszaérkezve a jelenlévõk izga-
tottan várták, hogy vajon ki nyeri meg a három(négy)
fõdíj egyikét.

Fõdíjak:
Két személy részére egy hosszú hétvége a
Horváthországi Turajn üdülõfaluban – Zsiga János és
családja felajánlása,
SHARP 40” 4K HD SMART LED TV – Szántód
Község Önkormányzata felajánlása,

Két darab, egyenként 100.000,-ft értékû Új Ház Cent-
rum  ajándékutalvány – MainART Kft. felajánlása
Estére csökkent a hõség, ezért sokan maradtak az es-
ti mulatságra, ahol a ritmust és zenét a Szeged Live
Band szolgáltatta.
Falunapi program szervezése során arra törekedtünk,
hogy olyan fellépõket hívjunk, akik színvonalas és va-
lódi szórakozási lehetõségeket nyújtó mûsorral lép-
nek színpadra. 
Ez a beszámoló is tanúbizonyság arra, hogy aki eljött
falunapunkra, az kiválóan érezhette magát, és ezért
köszönet illeti községünk vezetõségét, akiket termé-
szetesen arra biztatunk, hogy a továbbiakban is lepje-
nek meg mindnyájunkat ilyen színvonalas programok-
kal.

Nagy köszönet illeti azokat, akik munkájukkal, lelke-
sedésükkel segítették a rendezvény sikerét; Külön kö-
szönetet szeretnék mondani az önkénteseknek, akik
segítették munkánkat. Minden „bográcspartisnak” és
az önkormányzat dolgozóinak. A helyi nyugdíjas klub
tagjainak, akik mindenben mellettünk álltak. Köszö-
nöm minden résztvevõ szántódi lakosnak és az idelá-
togató vendégeknek. Remélem, hogy mindenki meg-
találta a szívének kedves programot!

2019. október 13. oldal Szántódi Hírlevél
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KÖSZÖNET FALUNAPI TÁMOGATÓINKNAK!

Balatoni Halgazdálkodási Zrt. Siófok

Balla Jánosné  Szántód

Balogh Józsefné  Szántód

BAU-KER 2007 Kft. Szántód

Bóka Csaba, Horgászbolt Szántód

Beach Party Étterasz, Szántód

CALENDULA Gyógyszertár Kõröshegy

CORVIN Borház Nyíregyháza

Csendes Attila, Takarmánybolt Kõröshegy

DEFLOC Elektronika Szántód

DENCS Tüzép Szántód

Gazdabolt Kõröshegy

Holovits Huba Balatonföldvár

Hollósi Dezsõ és családja Szántód

Horváth Zoltán Tab

Irk Tibor Kõröshegy

Kar-Ker Kft. Szántód

Kárpáti József és családja Szántód

KFKI Kemping Szántód

KO-BO Ker Kft. Balatonföldvár

Köselingné Dr. Kovács Zita Balatonföldvár

Kósa Árpádné, Papírbolt Balatonföldvár

Kurdi László és családja Szántód

Látrányi János és családja Szántód

Litkei Alexandra Szántód

MAINART Kft. Budapest

Maurer Teodóra Szántód

Maxxon Reklám Kft. Dunakeszi

Meridione Zrt. Tatabánya

Mesevár Óvoda Balatonföldvár

Minkó Melinda, Tuti Fagyizó Miskolc

Nagy Zoltán szikvízkészítõ Balatonszárszó

Németh Zoltán és családja Szántód

Norbalim Sailing Kft. Tatabánya

OÁZIS Ajándék, Kovács Attiláné Szántód

Rudoolf György Szántód

SÁNDOR Húskereskedelmi Kft. Balatonföldvár

Ságodi család Balatonföldvár

SEFAG Zrt Szántód

SM. Szabó és Társa Kft Szántód

Somosi Konyha Szántód

Surmann Fuvar Szántód

Szõke József Kereki

SPAR Kft. Szántód

Sissy Szépségszalon Kõröshegy

Szántód Gyógyszertár Szántód

Szántód Község Önkormányzata Szántód

Szántód Kis Fagyizó Kõröshegy

Szt. Kristóf Étterem Szántód

Takács Oszkárné, Fodrászüzlet Szántód

TÉRKÕ ÉS KERT Kft. Balatonföldvár

Topos József, Topos Pincészet Szántód

Tóth-Kása Autó Kft, Makó

Tüskés Tibor Községi Könyvtár Szántód

Városszépítõ Kft. Jászberény

WGS Stamping Kft. Szántód

Windisch József, Rigó u. strand Szántód

Zsiga János Szántód

Véradás

A sokszor életmentõ segítséget jelentõ véradás augusztus

27-én, kedden volt községünkben. Ezen a napon 39 sze-

mély, 160 liter vért adott.

Minden alkalommal Pohner Jánosné Ibolya finom falatok-

kal várja a résztvevõket.

Köszönjük a Magyar Vöröskereszt Siófoki Szervezetének

és a közremûködõknek a zökkenõmentes szervezést, a Vér-

adóknak pedig az önzetlen segítséget!

Balogh Józsefné Zsuzsa

mûvelõdésszervezõ

Kedves Szántódiak! Ötvenen innen és túl!

Az idén is köszöntjük a szépkorúakat. Az elõzõ években
megszokott módon, október 11-én, pénteken délután ke-
rül sor erre az eseményre. 
Egy kiállítást szeretnénk rendezni erre a napra.
Kiállítást, amelyen bemutatnánk az alkotókedvû szántó-
diak munkáit. 
Ezért szeretnék kérni minden olyan helyi lakost, aki sze-
retne bemutatkozni az általa készített alkotásával, hogy
legkésõbb szeptember 13-ig jelentkezzen nálam az aláb-
bi elérhetõségeken;

Balogh Józsefné, személyesen a Pálóczi Hor-
váth Ádám Közösségi Házban,

telefonon: 06-30/265-4981, 06-84/345-384, illet-
ve az infoszantod.hu e-mail címen.

Köszönettel: Balogh Józsefné Zsuzsa
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Az augusztus utolsó napján tartott falunapun-
kon az íróvendégeink számára a sátorban kiala-
kított könyvessarokban érdeklõdõ vendégeink
beszélgethettek Bemné dr. Schneider Máriával,
Veit Judittal és Gyócsi Lászlóval. A könyvbarát-
ok gyermekkönyvek közül válogathattak. Talál-
hattak maguknak helytörténeti anyagot és törté-
nelmi regények közül is választhattak új olvas-
nivalót.

***
1939-2019

Az elsõ világháború megoldatlan kérdéseinek
szinte következménye lett a második világhábo-
rú kitörése, amely kezdetének 80. évfordulójára
emlékezünk ebben az évben.
A német csapatok 1939. szeptember 1-jén indí-
tottak támadást Lengyelország ellen. Az éveken
át tartó harcok alól hazánk 1945. április 4-én
szabadult fel, A háború azonban csak 1945. má-
jus 26-án ért véget.

***
Az említett tragikus évfordulóra emlékezve a
könyvtár elõterében lévõ tárlókban helyeztem el
a kiállítási anyagot, amit már az augusztus utol-
só napjára érkezõk, a falunapunkon résztvevõ
vendégeink is láthattak. Az összeállítás még
egész szeptemberben látható volt.

A kiállítás legfõbb érdekessége a háborút meg-

járt szántódi katona - id. Nagy Károly - kitün-
tetése és - Török Elemér - eredeti katonaládája
volt.

Olvashatóak voltak neves nagy magyarjaink val-
lomásai arról, hogy miként élték meg a háború
viszontagságait. Kiállításra kerültek az errõl az
idõszakról, a háború vezéralakjairól szóló köte-
tek és a szomorú történteket igazoló fényképek.
A türelmes szemlélõdõk találtak itt a háború
nagy csatájáról verset és elolvashatták egy ka-
tona imáját is.

Szomorú tény, hogy közel egy millió magyar
esett el a második világháborúban. 
Sajnos napjainkban is még sok esetben kerül elõ
második világháborús bomba. Szerencsés meg-

semmisítésük esetén is felfohászkodunk, és kér-
jük a Jóistent, hogy ez a szörnyûség meg ne is-
métlõdjön.

***
Tájékozódtam az iránt, hogy volt-e a második vi-
lágháborúban elesett helyi hõsünk? Szántódi ne-
vekre szerencsére nem találtam.
A helyi újságunk tartalmát figyelemmel kísérõk
az elõzõekben már olvashatták Szilágyi László a

KÖNYVTÁR HÍREI 
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második világháborúról szóló cikksorozatát,
majd Mucza Milán e témáról szóló írását.

***
Ezt a témát a könyvtáros szemével nézve a kö-
vetkezõ gondolatokkal folytatnám. Igyekeztem
összegyûjteni azokat a könyveket, amelyekben
arról olvashatunk, miként élték meg a szántódi-
ak ezt a háborús idõszakot.
Nagy tisztelettel ajánlom a kedves olvasók fi-
gyelmébe Gyurkó László Családi regény címû
könyvét. Ennek a kötetnek az idevonatkozó
részleteit már megjelentettük a Szántód a mû-
vészetekben címû kiadványunkban.

Ismerjék meg Simándi István Szántódpusztától
Szántódig címû összeállítását! Ebben olvasha-
tunk arról, hogy hogyan élték meg a puszta la-
kói a háború nehézségeit. Megtudjuk, hova me-
nekültek a puszta lakói. Képet alkothatunk ma-
gunknak arról, hogy a szántódpusztai családok
miként próbálták túlélni a harcokat. Simándi
István írt a cselédek félelemmel teli korszaká-
ról, az oroszokkal történt találkozásaikról.

Érdemes beszélgetni ezekrõl az eseményekrõl
Márton Istvánnal. Amikor az édesapja - Márton
Ferenc - felõl érdeklõdtünk, megtudhattuk tõle,
hogy õ 1940 és 1944 között kisebb megszakítá-
sokkal frontszolgálatot teljesített, majd hadifog-
ságba került. Ezen idõközben a házukat bomba-
találat érte. Szörnyû fájdalmat érzett, mert a
három gyermeke közül kettõ sajnos meghalt.
Rajtuk kívül még egy áldozatról tudunk.

***
Ennek a tragédiának hivatalos bizonyítéka fellel-
hetõ a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Me-
gyei Levéltára feljegyzései közt.
Tisztelettel közlöm az SML igazgatójának - kö-
szönet Polgár Tamás úrnak - a hozzám írt le-
velét, ami a lap alján található.

555 évvel ezelõtt történt Mátyás király koroná-
zása. Erre a nagy történelmi évfordulóra gon-
dolva sok szeretettel ajánlom kedves olvasóim
figyelmébe a Mátyás királlyal kapcsolatos köte-
teinket, a legkisebbek számára a szép Mátyás
meséket.

E témával kapcsolatban szeretném elõre jelezni,
hogy a Magyar Népmese Napján - szeptember
30-án, hétfõn a könyvtárban 17 órai kezdéssel -
mesedélutánt tartunk.

Ezt a rendezvényünket az Októberi Könyvtári
Napok - A mese hatalma - eseményeihez kap-
csolódva tartjuk.

Kedves gyermekolvasóink számára belépõ egy
Mátyás királyról szóló mese vagy a róla készí-
tett rajz. Minden kedves érdeklõdõt sok szere-
tettel várunk.

***

Ezen a nyáron örvendetesen sok új olvasó -
köztük német anyanyelvû is - iratkozott be
könyvtárunkba. Szerencsére állományunk - egy-
részt új beszerzéseknek, másrészt adományok-
nak köszönhetõen - jelentõsen gyarapodott. A
német olvasók örömére német nyelvû könyveket
is kaptunk, ezekért köszönet Ute Meingast ré-
szére. 

Maurer Teodóra
könyvtáros



FÖLDESSY ÖDÖN
90 éves, aki atléta olimpiai bronzérmes Európa baj-
nok, távolugró kedves utcabelim és horgásztársam,

sokak által kívánt évfordulót ünnepelt családja köré-
ben.

Õ az, akit a Szabad Föld Sport Napló augusztus 23-i
számában még ma is az atlétika fénykorának nevezett
szakaszban a legjobbak között emeltek ki. Megkérlek,
hogy légy szíves mondd el nekünk életutad fõbb pont-
jait.                                  „aminint fogy-fogy a jövendõ

egyre egyre drágább lesz a múlt”
/Babits Mihály/

Abban biztos vagyok, hogy 90 évet, annak élmény-
anyagát, nem lehet mondatok közé szorítani. Néhány
gondolattal azért megpróbálom fõbb vonalakban
megfogalmazni pályafutásomat.

Amióta eszemet tudom, mindig szerettem mozogni,
versenyt futni, ugrani, társaimmal futballozni.  Így
azután életem elsõ három évtizedének legnagyobb ré-
szét a sport jelentette.
Középiskolai tanulmányaimat református gimnáziu-

mokban Kunszentmiklóson és Gyönkön végeztem.
Mindkét helyen testnevelõ tanáraim felfigyeltek arra,
hogy gyors és ruganyos vagyok. Fantáziát láttak ben-
nem.
A gyönki Juhász Arnold tanár úr rávett, hogy külön

edzésre is járjak. Csakhogy én akkor már a város foci-
csapatában játszottam. De nem sokkal ez után, mégis
a sportok királynõje, az atlétika mellett döntöttem,
mivel VIII. osztályos koromban, akkor végzõsként
magasugrásban megnyertem az országos középiskolai
bajnokságot.

Ezután keresett meg az MTK és az Újpest /UTE/ is,
hogy nem volna-e kedvem rendszeresen egyesületben
atletizálni. Természetesen volt, s a két nagy egyesület
közül az Újpestet választottam, s végig ebben az egy
klubban sportoltam.
Elõször magasugrásban voltam válogatott, majd egy
jól sikerült alkalmi távolugró eredmény után sport-
ágat váltottam, távolugró lettem. Ehhez nagyon sok
segítséget kaptam kiváló mestereimtõl Bácsalmási
Pétertõl, Bényi Károlytól és Kismartoni Károlytól.
Nagyszerû edzõk voltak.
Megindult az a „sorozat”, amelynek két csúcspontja
az 1952-es helsinki olimpiai bronzérem /7,30/ és az
1954-es Európa-bajnoki aranyérem /7,41/ volt, de
ugyanebben az évben fõiskolai világbajnokságot /7,70/
és angol bajnoki címet is nyertem. Többször megjaví-
tottam a magyar távolugrócsúcsot, legjobb eredmé-
nyem még ma is, évtizedekkel késõbb, jónak számít,
776 cm. Az élsporttól 1960-ban vonultam vissza, tizen-
ötszörös magyar bajnokként, amelybõl kilencet távol-
ugróként szereztem. 
Életpályám középsõ részét a tanulás és késõbb, a
munka jelentette. 
Elvégeztem a Testnevelési Fõiskolát és a Rendõrtiszti
Akadémiát is. Mindkét területen elõször országos
sporttisztként, majd közlekedési vonalon 1983-ig,
nyugdíjazásomig dolgoztam.
Alezredesként vonultam nyugállományba. 
A Magyar Atlétikai Szövetség megalapításának 75.
évfordulója alkalmából rendõrezredessé léptettek elõ. 
A Szántóddal való kapcsolatom régi keletû. Közel
négy évtizeddel ezelõtt, a munkahelyi szabadságok itt
töltésével kezdõdött. Minden évben itt béreltünk nya-
ralót, nagyon jól éreztük magunkat a gyerekekkel
együtt. Ekkor szerettem bele a településbe, az itteni
légkörbe, közösségbe.
Miután Édesapám meghalt, Édesanyám hozzánk köl-
tözött. A régi rákospalotai házunk árából 1982-ben
vettünk egy szép telket, kis házzal itt, a Rege utcában. 
Ekkor váltam igazi szántódi lokálpatriótává.
Kertünkben a sok szép gyümölcsfa gondozása kitöl-
tötte napjaimat. Kora tavasztól késõ õszig volt mit
tenni. De meg is érte a sok gyümölcsöt megtermelni,
gondozni, leszedni, tárolni és finom pálinkát fõzni
belõle! 
A család ellátásáról a feleségem gondoskodott. Min-
dig Õ készítette el a sok finomságot a balatoni halak-
ból is, mert horgász szenvedélyem nemcsak gyakorol-
tam, hanem örömöm is telt kisebb, nagyobb fogások-
ban. Hosszan értekezhetnék horgász élményeimrõl, a

2019. október 17. oldal Szántódi Hírlevél
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Varga Zoltán
A nyár halála

Fuldokolva megyek a szélben,
lábamhoz csapnak a hullámok,
stégrõl-stégre ballagok tovább,
néma vándorként meg-meg
állok...
Megadón bólogat a nádas,
fürdõzõ halakat sem látok,
a parton ezüstös a juhar,
szépen billegnek a sirályok...

Bucsut int nekem a Balaton,
elnyeli a Napot domb vászna,
az õsz veszi át bús birtokát,
õsz születése, nyár halála......

Balaton mellett töltött idõkrõl.  Csodálatos felfrissü-
lést jelentett minden fürdés a tóban. És ami még en-
nél is fontosabb: az itt töltött évtizedek alatt sok ba-
rátra, ismerõsre találtunk. 
Szép emlékeim vannak az itt töltött évtizedekrõl, a jó
szomszédokról és barátokról, Szántódról.
Köszönöm a beszélgetést magam és a szántódi közös-
ség nevében kívánok egészséget és további szép éve-
ket családod körében. 

Borbély Gábor

Köszönjük Borbély Gábornak az írását! 

A közölt képek forrása: internet

További adatok, fényképek, érdekességek láthatók, ol-
vashatók az interneten Földessy Ödön atlétáról. Ér-
demes nézegetni a fényképeket, megtudni a sportoló
életérõl még többet. 

Minden jót, jó egészséget kívánunk!
Szerkesztõk
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GYÁSZ

Sokféle temetõ van. Annyi, mint az ember és az õ
bolondsága. Az egyik tele van az alakító mûvészet
fenséges alkotmányaival. Sírboltok, emlékek, áhí-
tat oltárai, remek szobrok, bölcsesség szülte, bánat
sugallta sírversek, bölcs mondások. Tudomány és
mûvészet és költõi erõk gyûjteménye. De én ezt
nem nagyon szeretem. Eszembe sem jut, aki alant
porlad. Eszembe se jut, aki fájdalmának vagy hiú-
ságának tömegével, pénzének és a szokásnak súlya
alatt ültette oda a mûalkotmányokat. Csak az al-
kotmány köti le a figyelmet. A temetõ ékszerei a
halál kirakata. Mintha vásárt és versengést, diadalt
és bukást látnék az enyészetben. Jobban szeretem
a virágot a síron. A virág nem hazudik, nem hival-
kodik, nem dicsekedik. Elhervad, mint a halott. El-
hervad, mint a halott emlékezete az élõk szívében.
Aki a virágot ülteti és ápolja a síron: annak keze,
szíve és lelke ott van a mellett, aki a sírban nyug-
szik. S ha már nem dobog a szív, ha már a lélek el-
repült s a kéz is elszáradt: megszûnik a virág is. Mi-
nek élne tovább? Miért szórná illatát és sugarait?
Ha már úgy sincs kinek.

Varga Zoltán

NEM IS OLY RÉG

Nem is oly rég, jól emlékszem,
ahogy a napsugár játszott a kezeimen,
a csónakok még a helyükön álltak,
a fecskék sem a villanydróton vártak,
vízben voltak a nyári játékok,
nem szívtuk be az izzó avar-szagot,
a gyerekek a parton játszottak,
régi barátok is a strandon voltak.

Jól emlékszem, hisz nem oly rég volt,
a kedves szavakra, a nyírt fû illatra,
mikor gyerekként napnyugtakor,
találkoztunk minden titkos este,
a megbeszélt füves-fás helyen,
a Tó köves partján bokrok közt,
itt cseng érzékeimben minden jó,
jól emlékszem, olyan megnyugtató...

Ahogy lebukott a nap Tihany felett,
számoltuk közben a másodperceket,
mindig egy-egy perccel hamarabb ott,
számításba vettük az így kiesõ idõt,
hogy idõben kezdõdhessék a játék,
nappal után jöhessen a kalandos éj,
telis-tele ezer édes langyos csodával,
kacajjal, rohanással, vízmorajlással...

Nappal, ahogy ébredezett a kemping,
egy friss fürdõ, keltünk vele mi is,
dzsem, méz, vaj, csokis kuglóf és tej,
jó étvággyal csodáltuk a reggelt,
fülledt nap következett, a Nap tûzött,
fénye perzselt, égetett, tikkadt árus
tolta dinnyés kocsiját, három forint!
Az nem sok, kilójáért nem túl nagy ár...

Megdörrent az ég, eszik az angolna,
irány a rév, ott még van kis hal,
fellõtték már a pirosat, a kosár fent,
vidd magaddal a hálót, haltartót,
aztán gyere, ha már Tihany felõl
megjelenik a vihar-rém elõszele,
a botokat viharkabátban dobjuk be,
siess-siess, gyere a nagy hal-lesre!

Kapás volt, a vihar lassan odébb állt,
megszemlélte ki-ki a portát, saját kárt,
kimentünk gyerekként az illatba,
dagonyázni a kicsapott Balatonba,
megkerestük az elszabadult bóját,
vízre bocsátottuk a túlélõk tutaját,becsuktuk
a nagy kalendáriumot,
álmodtunk magunknak egy új napot...

Eötvös Károly

EMLÉKEZZÜNK ELHUNYT SZERETTEINKRE



Hétfõ: 14.50 - 15.50 Somogy megyei Kormányhivatal,
Siófoki Járási Hivatal ügyfélfogadása

- ügysegéd: Németh Adrienn
15.00 - 18.00 Könyvtár, internet hozzáféréssel
17.30 - 19.00 Szántódi Magyar Nótakör kéthetente

Kedd: 14.00 - 16.00 Nyugdíjas Klub 
- havonta az utolsó keddi napon
- a nyári hónapokban 16.00 órától

Szerda: 13.30 - 15.30 Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
- családgondozó: Csizmadia Viktória
Tel.: 06 20 386 01 73 (kizárólag munkaidõben)
E-mail: szgysz@bfterseg.hu
9.00 - 10.00 Rendõrségi fogadóóra
- havonta a második szerdai napon
Rendõrségi körzeti megbízott:
Molnár Balázs r.ftörm. Tel.: 06 70/ 415 97 28

Csütörtök: 15.00 - 18.00 Könyvtár, internet hozzáféréssel
17.00 - 19.00 Istentisztelet: Kr. Sz. Egyház

Péntek: 9.00   - órától 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

PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM KÖZÖSSÉGI HÁZSZÁNTÓDPUSZTA

FONTOSABB TELEFON SZÁMOK

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  

Gábor Lászlóné Margit IKK vezetõ
Nyitvatartás: október 15.   

naponta 8:30 -17:00,  Szombat, vasárnap zárva 
Tel./Fax: +36 (84) 348-947, +36 (84) 348-946

06-(30)447-82-45 E-mail:szantodpuszta@gmail.com
www.szantodpuszta.hu 

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 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 06/80/247-247
Falugazdász Tálos Eszter                 06/70/489-3910
Falugazdász Simor Ákos                  06/30/698-6127

Körzetszám    84              Irányító szám  8622
Mentõk 104
Tûzoltóság 105
Rendõrség 107
Rendõrkapitányság Siófok               06 (84)519-150
Rendõrõrs B.földvár                        06 (84)340-004
Rendõrjárõr Balatonföldvár 06/20/ 448-7941
Rendõrség KMB Molnár Balázs 06/70/415-9728
Segélyhívó 112     
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 06/84 345-384; 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
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