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Emlékezzünk az 1848-as hõsökre!
„Engem felakaszthatnak, de a szabadságot nem!
Annak fája a mi szívünkbõl fog felnõni”
Noszlopy Gáspár

honvédõrnagy, kormánybiztos,

A VÍZEN JÁRÓ HADTEST
„Nem volt õ biz se szõrös, se emberevõ külsejû, szörnyeteg formájú, hanem szép szál, fekete szemû, nyalka huszár… fellovagolt a
domb derekára, és lenézett az erdõ zöld tengerére és a Balaton
kék tükrére. Tudta, hogy ezen a parton nincs maradása, Siófokon
és Kaposváron befészkelték magukat a császáriak. Nézte a tó szelíden mosolygó tükrét, s azon törte a fejét, hogy két ágyúval, hetven sebesülttel, húsz szekér lõszerrel hogy lehetne átkelni a vízen?
…S ekkor eszébe jutott valami. Az elsõ és egyetlen gõzhajó a Balatonon, a „Kisfaludy”… Ó, ha azt megszerezhetné! Berghardt
gróf minden futára visszatért hajnalra… Pecsét is volt rajta, mint
hivatalos íráshoz illik, s az áll benne, hogy a „Kisfaludy” – gõzös
bére egy átkelésre száz pengõforint és kilencven krajcár, melyet ha
Berghardt lefizetett a kapitány kezéhez, a szabályzat értelmében a
hajó rendelkezésére áll… egyidejûleg felszólítja Tolnai Kálmánt, a
„Kisfaludy” gõzös kapitányát… a szántódi kompkikötõnél vegye
fel gróf Berghardtot és útitársait…
Noszlopy rá sem hederített a grófra. Odalépett a kapitányhoz:
- Kapitány úr! A hajót a nép nevében lefoglalom!
… Aztán itt is, ott is felhangzott a nóta. A „Kisfaludy” fedélzetén kezdték, … a tihanyi hegyek zúgva visszhangozták:
Kossuth Lajos azt üzente…

függetlenségi szervezkedések

A szántódi parton néma bámulattal álltak a megrémült urak.

Noszlopi Noszlopy Gáspár,
1820-1853

egyik vezetõje és vértanúja.

Részletek :Lipták Gábor, Aranyhíd, Balatoni mesék, mondák, történetek címû könyvébõl.
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Szántód Község Önkormányzatának
Polgármestere által 2020. november 21. – 2021. március 5-ig hozott határozatokról szóló
tájékoztatás

A katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörben, a veszélyhelyzet kihirdetésérõl szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel a képviselõ-testület helyett a Polgármester jogosult
dönteni az önkormányzatot érintõ kérdésekben a veszélyhelyzet fennállása alatt.
A veszélyhelyzet kihirdetését követõen a Polgármester által hozott döntések:
A Polgármester 2020. november 21.-2021. március 5. között az alábbi kérdésekben hozott döntést:

-

Szántód Község Önkormányzatának Polgármestere Buzsák, Ordacsehi és Szõlõsgyörök Községek Önkormányzatainak a Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társuláshoz való csatlakozásához hozzájárult.

-

Szántód Község Önkormányzatának Polgármestere elfogadta:
a. a Helyi Esélyegyenlõségi Programot,
b. a 2021. évi belsõ ellenõrzési tervet.

-

Szántód Község Önkormányzatának Polgármestere kisvonat üzemeltetéséhez elvi hozzájárulását adta.

-

Szántód Község Önkormányzatának Polgármestere szûrõvizsgálatok elvégzésére támogatást állapított
meg a dr. Kisegyházi Attila Bt. részére.

-

Szántód Község Önkormányzatának Polgármestere hozzájárulását adta Topos József tulajdonában/üzemeltetésében lévõ Vadgesztenyés Borozó és Grill Terasz üzletben felszolgált ételek megnevezésénél Szántód község nevét használják.

-

Szántód Község Önkormányzatának Polgármestere a Szántód 41 hrsz-ú, Szántód, Rét utcában található - grillezõ - ingatlan 2021. január 26.- 2021. december 31. napjáig történõ bérbeadásáról döntött

-

Szántód Község Önkormányzatának Polgármestere a 2019. évi költségvetési maradványa korrekciójáról szóló tájékoztatót elfogadta.

-

Szántód Község Önkormányzatának Polgármestere a 2021/2022-es tanévre megállapított és kijelölt
iskolai felvételi körzetek tervezetében foglaltakkal egyetértett.

-

Szántód Község Önkormányzatának Polgármestere a Szántód községben a telekalakítások során, a
Hattyú utca folytatásaként kialakult 102 hrsz-ú, valamint az 51/6 hrsz-ú közutat is Hattyú utcának
nevezte el.

-

Szántód Község Önkormányzatának Polgármestere a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma Konzorciumi Tagi Tanácsában való képviseletrõl döntött.

-

Szántód Község Önkormányzatának Polgármestere a helyi civil szervezetek támogatására pályázatot
írt ki.

-

Szántód Község Önkormányzatának Polgármestere elfogadta a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi munkájáról szóló beszámolót, valamint a 2021. évi közmûvelõdési szolgáltatási
tervet.
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Rendeletek:
SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
12/2020. (XI.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A 2021. ÉVI ILLETMÉNYALAPRÓL
SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
13/2020. (XI.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A 2020. ÉVI IGAZGATÁSI SZÜNETRÕL
SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
14/2020. (XII.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 2/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
15/2020. (XII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A NEM KÖZMÛVEL ÖSSZEGYÛJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYÛJTÉSÉRE VONATKOZÓ
KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ 11/2020.(XI.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
1/2021.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL
SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
2/2021.(III.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
A HELYI KÖZMÛVELÕDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

Dr. Nagy Ildikó
hatósági osztályvezetõ
Balatonföldvári Önkormányzati Hivatal
8623 Balatonföldvár Petõfi S. u.1.
Tel: 84/540335

Az újságban megjelenõ fotók készítõi:

Balogh Józsefné, Bor Krisztina, Morvay Zsolt, Németh Zoltán, Pataki Ildikó
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TISZTELT SZÁNTÓDI HÍRLEVÉL OLVASÓK!
Tájékoztatnám Önöket a 2020-as év önkormányzati munkájáról az elvégzett felújításokról, beruházásokról és
a 2021-ben tervezett beruházásokról, felújításokról.
A képviselõ-testület az elmúlt évben 13 alkalommal ülésezett.
A testületi ülések anyaga folyamatosan mindenki számára elérhetõ a Szántódi Hírlevélben, a Könyvtárban,
valamint a megújult honlapunkon.
Az elmúlt esztendõ zárszámadásának elkészítése folyamatban van. A világban kialakult koronavírus-járvány
miatt bevezetésre kerülõ központi intézkedések sajnos Szántódot is érintették. A gépjármûadó elvonása, az
idegenforgalmi adó elmaradása, valamint az iparûzési adó csökkentése 30 M forint bevételkiesést jelentettek.
A bevételkiesés ellenére a tavalyi évre tervezett felújítások, eszközbeszerzések megvalósultak, pénzmaradvánnyal zárjuk a tavalyi esztendõt.
A katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII,.
törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva a döntéseim elõtt minden esetben a képviselõ-testület tagjaihoz írásban eljuttattam a tervezeteket és az általuk véleményezettek alapján hoztam meg
döntéseimet.
A 2020. évben kivitelezett beruházásokról, és felújításokról szeretném tájékoztatni a Tisztelt Olvasókat.
Gépkocsi parkoló építése a Rigó utcai strandnál (Parti villasor u.)
Járda felújítása a Hermann O. utca és Vajda J. utca között és a Móricz Zs. utca Gyulay J. utca között (részben pályázati forrásból).
Fenyõfa és Cserfa utcák még murvás szakaszának felújítása.
Határ-dûlõi út (makkfák-Jókai u. közötti szakasza)és csapadékelvezetõ folyóka felújítása.
Gamesz telephely úthálózat felújítása.
Római út kátyúzása.
Csobánc utca végén a partvédmû és a burkolt terület felújítása.
10 db rönkgarnitúra cseréje.
30 db közterületi hulladékgyûjtõ cseréje.
20 db hirdetõ-és tájékoztató tábla cseréje.
Kossuth tér: kerítés cseréje, térkövezés javítása, közvilágítás kibõvítése.
2 db strandlépcsõ cseréje.
Tároló csarnok áramellátásának, riasztórendszerének és az egész telephely
kamerarendszerének kiépítése.
Csemetekerti sport-és pihenõpark, valamint a Juhász Gy. u. strand áramellátásának kiépítése.
Erõgép vásárlása adapterekkel (rézsûkasza. homlokrakodó, raklapvilla).
Az elnyert 10,2 M forint pályázati forrásnak köszönhetõen, a falubuszunk cseréje megtörtént, a régit
az Erdélyi Sepsibükszádi Mikes Ármin Általános Iskolának adományoztuk.
3,6 M forint pályázati forrásból a Juhász Gy. utcai strandon telepített WC. konténer burkolása a
nyári szezonra elkészült, valamint a zöldterület is megújult.
3 db közlekedési tükör telepítése.
Vásároltunk egy telket a Márton Ferenc utca és a Rigó utca összekötésének megvalósítása érdekében. Egy szomszédos telek megvásárlása folyamatban van.
Befektetési céllal megvásároltuk az egykori Grill büfét a mellette található volt teniszpályával.
A Parti villasor utcában kihelyezésre kerültek a sebességkorlátozó táblák.
Elkészült a Móricz Zsigmond utca Rigó utca keresztezõdésében a gyalogosok védelme érdekében az
’’okos Zebra”.
Napelemes lámpatesteket szereltünk fel a Kossuth térre, valamint a Csemetekert utcai pihenõparkba
A BalaLand építkezésbõl ingyenesen biztosított földdel feltöltésre került a Rét utca.
Pályázati forrásnak köszönhetõen 51 m3 szociális tûzifát oszthattunk ki a rászorulóknak a fûtési szezon megkezdése elõtt.
Az ALDI melletti terület rendezése is befejezõdött, és megnyílt a használtcikk piac.
Tisztelt Olvasóink!
Áttérnék általános dolgaink ismertetésére.
- Sajnos önkormányzatunkhoz is begyûrûzött a munkaerõ hiánya. Tavaly nem tudtunk közmunkást alkalmazni. Pótlásukra pályázatot írtunk ki, több jelentkezõ közül 2 fõt alkalmazunk
2020. február 1-tõl. A tavasz folyamán, a csapadékos idõjárás miatt rendkívül gyorsan növõ fû
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kaszálása szinte az egész Gamesz dolgozói létszámának folyamatos munkát adott. Ennek
ellenére, köszönhetõen dolgozóink helytállásának, megtörtént a felkészülés az idegenforgalmi szezonra, vendégeinket egy gondozott, és élhetõ település fogadta. A Rigó utcai és a
Juhász Gyula utcai strandok felügyelete és az illemhelyek folyamatos takarítása is megoldott.
Javulás tapasztalható a hulladék közterületre történõ kihelyezésével kapcsolatban. Sajnos
még mindig vannak olyanok, akik ötletszerûen nem a tájékoztatásnak megfelelõen kezelik a
hulladékot. Kérem Önöket figyelmeztessék a renitenseket, figyeljünk együtt Szántód tisztaságára.
Elbontásra került a volt Shell benzinkút melletti régi piacépület.
Nem tervezzük a strandok, és a parkolók fizetõssé tételét.
Az állami beruházás részeként megépülõ a Rigó utcától a Zamárdi határáig vezetõ járda-és
kerékpárút építése megkezdõdött a tervek szerint a járda-és kerékpárút építése május 30-ig
befejezõdik.

Kerékpárút Rév csomóponti szakasz munkálatai

A Móricz Zsigmond utcai kerékpárút kész szakasza
-

-

-

A régóta várt Szántódpusztai felújítás elsõ
üteme március 10-én megkezdõdött.
A BalaLand beruházás részeként átadásra
került a 2 apartman ház. Az 5 csillagos szálloda, valamint a Family- Park építése folyamatban van. A tervek szerint 2022. nyarára
átadásra kerülnek.
A Rigó utcai, valamint a Juhász Gyula utcai
strandon a Somogy Megyei Kormányhivatal
a járványügyi helyzet miatt a fürdõvíz használatát csak június 20-tól engedélyezte.
Kerékpárút Rév csomóponti szakasz munkálatai
A korábbi években tapasztalt éjszakai csendháborítások és sajnos többször elõfordult
vandalizmus megelõzése érdekében a Rigó utcai strand anyári szezonban 21 órától 09 óráig zárva van.
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A lomtalanítás a veszélyhelyzet miatt elmaradt.
December 1-tõl a MÁV állomás neve ’’ Szántód’’ lett.
A tavaszra tervezett kulturális rendezvényeink sajnos elmaradtak. A Szezonnyitót, a Szent
Kristóf-napot és a Kossuth téri Zenés estéket megtarthattuk, valamint megrendezésre került
az augusztus 20.-i ünnepség is.
- A Kormány augusztus 15-tõl nem oldotta fel az 500 fõnél nagyobb rendezvények megtartásának tilalmát, ezért sajnálatunkra a tavalyi Falunapunk elmaradt.
- Az idei évi rendezvényeink az elõre nem látható járványügyi korlátozások figyelembevételével kerülnek megrendezésre.
Önkormányzatunk a hozzánk eljuttatott e-mail címeken az állandó lakosokat, valamint az üdülõtulajdonosokat folyamatosan tájékoztatja az aktuális rendezvényeinkrõl, valamint a közérdekû információkról.
A 2021. évi költségvetés részletes ismertetésére nem térnék ki. Megtekinthetõ az Önkormányzati hivatalban.
Szántód község 2021. évi költségvetés az elõzõ évi tény adatokon alapul, figyelembe véve a finanszírozási
rendszer változásait. Úgy gondolom a pénzügyi lehetõségeinket maximálisan figyelembe vevõ, a tartalékokat
célszerûen felhasználó, megfontolt gazdálkodást mutató költségvetést állítottunk össze. Szántód anyagi helyzete stabil.
A 2021. évre tervezett beruházásokról, és felújításokról szeretném tájékoztatni a Tisztelt Olvasókat.
Tihany utcai járda felújítása.
Csokonai téren gépkocsi parkoló felújítása.
Szántódi utcai járda sérült részeinek felújítása (SPAR-Erdészet tér).
Rév utca végének felújítása.
Hattyú utca végének felújítása.
Kisfaludy utcai árok és a hidak egy részének felújítása. (lehetõség szerint, pályázati forrásból).
Hajnal utcai partvédõmû felújítása.
Mederkotrás (Hajnal utca, Szigony utca, Rév utca).
Virágtartók beszerzése (a Földvári úti kútgyûrûk cseréje).
Szalonnasütõ építése (Hermann Ottó u., Kisfaludy u., Szigony u.).
4 db új autóbuszváró beszerzése (Móricz Zsigmond u.).
8 db asztal-pad garnitúra cseréje.
15 db hulladékgyûjtõ cseréje.
Utcanévtáblák cseréje.
Bejáróstégek készítése (Hattyú u., Hajnal u.).
Forgókapu készítése (Rigó utcai strand).
2 db hinta cseréje (Kossuth park).
Öltözõsátor beszerzése.
Forgalomlassító telepítése (Csemetekert u., Parti villasor u.).
Kisgépek beszerzése.
Tehergépkocsi cseréje (lehetõség szerint pályázati forrásból).
30 db új szék és 5 db asztal beszerzése (Közösségi Ház).
Karácsonyi díszkivilágítás pótlása.
Behajtásgátlók telepítése (Lóczy u.)
Belterületi utak és használtcikk piac murvázása.
Fák pótlása.
Használtcikk piac áramellátásának kiépítése.
Ingatlan vásárlás.
Terveink szerint az idei évre tervezett beruházásainkra és felújításainkra 90 M forintot fordítunk.

Röviden ezekrõl szerettem volna tájékoztatni a Tisztelt Olvasókat!
Kérem Önöket valamennyiünk érdekében a járványügyi korlátozások betartására.
Vigyázzunk egymásra!
Tisztelettel, jó egészséget kívánva:
Vizvári Attila
polgármester
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FALUBUSZ ÁTADÁSA
Tavaly júniusi számunkban beszámoltunk arról
az örvendetes tényrõl, hogy a Magyar Falu
Program keretében községünk új falubuszhoz
jutott. A Falugondnoki szolgálat azóta is ezzel
a jármûvel végzi munkáját.
A nyertes pályázat feltétele viszont az volt,
hogy a lecserélt, mûködõképes jármûveket,
határon túli magyar közösségnek juttassuk el.
Meg kellett várnunk, hogy a Miniszterelnöki Hivatal kijelölje azt a közösséget, amelynek átadjuk a buszt. Bonyolította a helyzetünket, hogy
mire ez számunkra kiderült, sajnos szeptemberben lezárták Magyarország határait. Hoszszas szervezés után, végül január végére sikerült az összes papírt elintézni ahhoz, hogy a
buszt át tudjuk adni következõ tulajdonosának.
A szerencsés falu az erdélyi Sepsibükszád lett.
A településükön mûködõ Mikes Ármin Általános Iskola igazgatónõje jött egy segítõjével,
hogy átvegye a felajánlást. Mivel a mostani járványhelyzetben csak a határtól 30 km-es sávban lehetséges a beutazás, a régi buszt Makóig el kellett juttatnunk, ahol az ottani okmányirodában az átírást el tudták intézni. Polgármesterünk és falugondnokunk január 29-én,
péntek kora hajnalban indultak útnak, hogy teljesítsék kötelezettségünket. Makón már várta
õket Boér Rozália az általános iskola igazgatónõje, hogy egy tréler és sofõrje segítségével átvegyék és megköszönjék a jármûvet. Nagyon
örültek, hogy egy jól karbantartott közlekedési
eszközhöz jutottak a sepsibükszádi gyerekek.
Adományként az önkormányzatunk magyar
irodalmi kötetekkel, kiadványokkal kedveskedett az iskolának. Az igazgatónõ hálájuk
jeléül köszöntõ sorokkal egy képeslapot és a
településüket bemutató videót nyújtott át. A
közelmúltban
jelezték,
hogy
román
okmányokkal üzembe helyezték és az elsõ sikeres útjukat meg is tették, aminek a tanulók
nagyon örültek.
Balogh Józsefné Zsuzsa
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TÉRKÉP
A Szántódi Hírlevél 2019. évi decemberi számában tájékoztattuk az olvasókat, hogy Aranyás Zsuzsa és Lajos
nagyobb méretû, régi térképet ajándékozott községünknek. Akkor arról írtunk, hogy restaurálás után látható
lesz az önkormányzatnál. A keretezés és restaurálás elkészült a siófoki székhelyû Jordán Galériában. A járványügyi helyzetben egyelõre csak a fényképét tudjuk közölni.
Természetesen a korlátozások megszûntével a közösségi ház emeletén megtekinthetõ lesz.
Az önkormányzat munkatársai nevében köszönjük az Aranyás testvérek felajánlását!

A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI
2021. év elejét sok tekintetben továbbra is a COVID19 járványügyi helyzet, illetve annak
következményei határozzák meg.
A járvány felkészületlenül érte a világot. Szántód lakossága is megszenvedte a járványügyi
intézkedéseket. Sajnos tavaly és az idén is sok rendezvényünk elmaradt, illetve a közeljövõben is el fog
maradni. Szerettünk volna a Kossuth szobornál egy méltó megemlékezést tartani március 15. ünnepén,
de a korlátozások miatt csak a képviselõ-testület koszorúzott március 12-én, pénteken délelõtt a szabadságharc tiszteletére.

MÁRCIUS 15.

2021. március

9. oldal

Szántódi Hírlevél

Tervezzük az idei év szezonját és csak reménykedünk, hogy találkozhatunk végre egymással.
A tavasztól õszig tartó programokat a következõképpen szeretnénk megvalósítani;
Május 1.
13.00 óra
Majális - Csemetekert utcai sport-és szabadidõpark
Május 15.
07.00 óra
Szántódiak kirándulása (Kám, Sárvár)
Május 29.
15.00 óra
Gyereknap – Csemetekert utcai sport-és szabadidõpark
Június 26.
16.00 óra
Szezonnyitó – Rigó utcai strand
Július 3.
10.00 óra
X.SZKÍT – Közösségi Ház
Július 23-24.
15.00 óra
Szent Kristóf napok - Kossuth park
Július 31.
20.00 óra
Zenés est - Kossuth park
Augusztus 7.
20.00 óra
Zenés est - Kossuth park
Augusztus 28.
08.00 óra
Falunap – Közösségi Ház
Természetesen a programjainkat felülírhatja a mindig aktuális országos járványügyi helyzet.
Készül turisztikai kiadványunk is. Több éve már, hogy önkormányzatunk gondozásában az utolsó ilyen kiadvány megjelent. Ezt a hiányt szeretnénk pótolni.
A Hivatalban egy napra sem állt meg a munka, karantén miatti zárlatra nem került sor.
Nagyon reméljük, hogy hamarosan sokan beoltottak leszünk, és lesz gyógyszer is. Most viszont a türelmünk az egyetlen orvosság! Szerencsére készülõdik a tavasz, kertészkedni, kirándulni, kerékpározni,
sportolni lehet a jó levegõn. Egy jó könyvvel elvonulni, olvasni jó idõtöltés. Lecsendesít, megnyugvást ad.
Devecsery László pár sorával kívánok Önöknek áldott
Húsvétot!
„Neked int a hóvirág,
s barka bontja bársonyát.
Itt a tavasz: kikelet,
s a Húsvét is közeleg.”
Jó egészséget kívánok mindenkinek a mihamarabbi
találkozás reményében!
Balogh Józsefné Zsuzsa
mûvelõdésszervezõ

Véradás
„A hõsök a vérüket adják”
Szeretettel várjuk véradóinkat 2021. március 30-án (kedden), 16.00 – 18.30 óra között a Pálóczi
Horváth Ádám Közösségi Ház földszinti kistermébe a tavaszi szervezett véradásunkra.
Férfiaknak évente 5-ször, nõknek maximum 4-szer lehet vért adni, két teljes véradás között
legalább 56 napnak el kell telnie. Véradás elõtt érdemes enni, és nagyon fontos a bõséges
folyadékbevitel elõtte és utána is.

Szántódi Hírlevél
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A KÖNYVTÁR HÍREI
2021 - 2030 Köszöntjük az új évtizedet!
Ugyan a könyvtár a még érvényben lévõ rendelet
miatt sajnos decemberben, januárban és még februárban sem volt nyitva, azért adódtak tennivalók.
A kedves olvasók nevében megköszönöm a karácsonyi ünnepkör során a több forrásból érkezõ
ajándékkönyveket.
Ifj. Fekete István (Chicago) ajándékozta meg a
könyvtárt az Életem címû kötetének dedikált példányával. A new.era nemzetközi kiadó (Dánia) adományozott könyvtárunk számára könyveket és
hangoskönyveket, valamint a Berzsenyi Dániel Mûvészeti és Irodalmi Társaság (Kaposvár) küldött két
kötetet.
***
Számomra az új év elsõ legfontosabb feladata az
elõzõ könyvtári év statisztikájának a határidõre
történõ elkészítése volt, annak átadására könyvtárunkban személyesen január 15-én került sor.
Ugyanezen a napon vettem át a balatonboglári kolléganõmtõl - Béres Kriszta - az igen értékes új könyveket és a további munkához szükséges nyomtatványokat.
***
A Magyar Kultúra Napja
Az elõzõ évekhez hasonlóan január 22-én szerettük
volna köszönteni a Magyar Kultúra Napját, a Himnusz születését. Sajnos ez az emlékezés a vírushelyzet miatt az idén elmaradt.
Kölcsey Ferenc 1823-ban letisztázott magasztos témájú, imádságos jellegû költeménye az egyik leg-

A Kölcsey Ferenc - emlékház Álmosdon,
amelyben a költõ 1812 és 1815 között élt.

szebb nemzeti szimbólumunk, ami az alcíme szerint a magyar nép zivataros századainak történetét
foglalja össze. Az Erkel Ferenc által megzenésített
nemzeti imánk mind gyakrabban csendül fel a nagy
jelentõségû ünnepeinken és rendezvényeinken.
***
Ahhoz, hogy a kedves olvasók még mélyebb ismereteket szerezzenek a nemzeti imánkról és tanulóink segítséget kapjanak e költemény elemzéséhez
tisztelettel javasolnám a következõ kötetek tanulmányozását:
- Cs. Varga István: „Nyújts feléje védõ kart...“
Kölcsey Ferenc: Himnusz
- Kozma László: Kölcsey Ferenc: Himnusz
***
Január végén Szántód Község elsõ falubusza
Sepsibükszádra került. A buszban egyúttal a testület döntése alapján a Tüskés Tibor Községi Könyvtár adománykönyveit is eljuttattuk az ottani iskola
könyvtára részére.
***
A karantén miatt az olvasók sajátos módon történõ
kiszolgálása
Az új év elsõ hónapjaiban is rendszeresen feltöltésre került a könyvtár elõtti könyvespolc, amelyekbõl
az olvasni vágyók elvihetõ kötetekbõl kedvükre válogathattak. Igény szerint a kért köteteket falugondnokunk, Mucza Milán házhoz szállította. Jómagam
igyekeztem a telefonomra és a tabletemre érkezõ
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kéréseket teljesíteni, a kérdéseket megválaszolni,
és ezen idõszakban is az adminisztratív feladatokat
ellátni.
Köszönet Bor Ferencnek, aki február elején a legújabb Alapigazságok címû kötetével ajándékozta
meg a könyvtár olvasóit. Gondolt más e téma iránt
érdeklõdõ személyekre is, akik ebbõl a könyvbõl a könyvtárban, tõlem és a közösségi házban, a mûvelõdésszervezõnktõl korlátozott példányszámban
- ingyenesen kaphatnak.
***
Egyre bõvül a helytörténeti gyûjteményünk
Bor Ferenc foglalkozik községünk múltjának lejegyzésével is. A legutóbbi két - Téli gyermeksport
Szántódon; Vasút- hajó kapcsolat címû - írásai
nyomtatásban a könyvtár helytörténeti anyagába
kerültek. Ezek a „ Szántód anno“ Facebook csoport
bejegyzései közt is megtekinthetõk.
Helytörténeti kutatómunkánkat nagyban elõsegítené, ha a kedves olvasók községünkrõl készült további archív felvételeket bocsátanának
- másolat készítésének idejére,
esetleg véglegesen - rendelkezésünkre. Segítõ szándékukat
elõre is köszönjük!
Ugyancsak köszönet Dr. Hellner
Károlyné Aranyás Zsuzsa részére, aki a Földessy családdal kapcsolatos adatokat és újabb archív
fényképeket küldött. Ez az anyag
is nyomtatott formátumban a
helytörténeti gyûjteményünkben
lett elhelyezve.
***
Új könyvkínálat
Tisztelettel felhívom a kedves olvasók figyelmét, hogy a Pro Pannonia Kiadói Alapítványtól nagyon sok értékes új könyv - eladás céljára - érkezett. Ezekbõl a
könyvtár nyitvatartási idejében lehet vásárolni.
***
Február közepén igen nagy értékû könyvadományt kapott a
könyvtár. A Könyvterjesztõ Nonprofit Kft. jóvoltából megkaptuk
az Összefogás címû ajándékcso-

Szántódi Hírlevél

magot, amely több példányban tartalmazza az Öszszefogunk
(Magyarország 2010-2020; A felemelkedés krónikája), a Trianon és A fájó Trianon címû köteteket. Tekintettel a kötetek értékére, méreteire, azok olvasására helyben van lehetõség.
***
1848 - 2021
Olvasóink nevében a könyvtár elõtti tárlókban lévõ
kiállítási anyaggal tisztelegtünk a forradalom és
szabadságharc hõsei elõtt.

Mivel sajnos egyelõre még mindig nem tudható, mikor nyithat a könyvtár, így továbbra is a kedves olvasók türelmét, megértését kérem. Kéréseikkel addig is forduljanak hozzám bizalommal.
Minden kedves olvasó számára kívánok igen kellemes húsvéti ünnepeket.
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In memoriam Vass Géza
Sajnálattal olvastam Kempelen Katalin legutóbbi levelét, a kedves édesapja halálhírérõl szóló értesítését.
Tisztelettel tudatjuk a kedves olvasókkal, hogy - hírlevelünk 2020. decemberi számában bemutatott
szántódi kötõdésû - Vass Géza író Hévízen, 2021.
február 8-án elhunyt.
Ezúton szeretnénk a gyászoló család számára
õszinte részvétünket nyilvánítani, az író iránt érzett
tiszteletünket pedig azzal kifejezni, hogy a hagyatékában talált községünkkel kapcsolatos versét közöljük.
A költemény Vass Géza apósa emlékére - az 1972ben elhunyt Molnár Béla tiszteletére (az elõzõ
számban a táblával jelzett nyaralója képét is láthatták) - 2006. január 31-én íródott.
Az In Memorian Molnár Béla és a szántódi nagy
Öregek címû vers a régebb óta Szántódon élõk
számára olyan szempontból érdekes, hogy az itt
említett személyekre, adatokra még jól emlékezhetnek, a jelenleg itt élõk pedig községünk múltjával
kapcsolatos adalékokat lelhetnek.
Kérem, olvassák a költeményt szeretettel!
In Memorian Molnár Béla és a szántódi nagy Öregek
Jó Apánk, az öreg horgász
ablakából tavaszra várt
Összepakolt, vonatra szállt,
szabad volt már, mint a madár

A kútra ment, vizet hordott,
tûzre valót hasogatott.
A Földesinél vacsorázott
lámpafénynél olvasgatott.

Áprilisban egymagában
a szántódi kicsi házban
melegedett reggel este
barátságban a kályhával.

Legkedvesebb regényhõse
Tamási Áron Ábelje,
mikor Krúdyról olvasott,
velõs csonttal kacérkodott

Korán reggel kihamuzta,
beszélt hozzá, fával rakta,
forró teát fõzött rajta,
melegét elraktározta.

Ungvári színész úr sakkozni
kérette,
gyorsan felöltözött
és kiállt nyerésre készen ellene

A dunai öreg csónak
bakon hasalt az udvaron.
bordái közt víz szivárgott,
a festése lepattogzott.

Egyik kézujja vége hiányzott
oroszlán kalanddal tréfálta
az unoka hallgatóságot
Akkor még kérges sárga homok fedte az utcát
ösvények mentek a kúttól a kerteken át
Üres füves telkek focira, tábortûzre hívtak
a MÁV ebédlõjében filmvetítést tartottak.

A lyukakat begittelte,
a foltokat eltüntette,
befestette, belakkozta,
Új ruhába varázsolta.
Csónakba szállt, kievezett,
Kenesénél már derengett,
míg átevezett Tihanyba,
tova lett a hajnalpára.
Horgászbotját felcsalizta,
lendítette, hajította,
csobbant a víz, zsinór feszült,
ujja érezte, ha rezdült.
Égen a nap magasra ért,
gazdag fogással hazatért
hûvös szobában elaludt,
álmában is horgászott még.

Az állomás mellett zenés vendéglõ,
V bácsi kisboltja a révi úton várt
Mariska néni házhoz hordta a gyümölcsöt,
Maurer bácsi kaszával járt
Nagy generációk öregjei élvezték a nyarat,
kik ismerték õket látják még halványuló árnyukat,
generációk élvezik a nyarat és lesznek majd
kik megõrzik majd lassan halványuló árnyukat

Maurer Teodóra
könyvtáros
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ÉLETÉNEK 96. ÉVÉBEN, ELHUNYT ÖZVEGY SZEGEDI SÁNDORNÉ, ZÁSZLÓANYA, AKI
A MILLENIUMI ZÁSZLÓNKRA FELKÖTÖTTE A SZALAGOT
SZEGEDI SÁNDORNÉ
született Páger Margit
1925-2020
Az Alföldön, Kunágotán született. Tizenkét éves volt,
amikor szüleivel Zamárdiba költöztek.
1946-ban férjével, Szegedi Sándorral Szántódon találtak maguknak otthont, ahol három gyermeküket felnevelték. A Szegedi házban fogadták az unokákat, barátokat, ismerõsöket. Nagyon szerette a családját,
minden idejét velük töltötte.
A Lapkiadó Vállalat, majd a Touring Hotel gondnoka volt.
Ha váratlanul toppantunk be, akkor is nagy örömmel
fogadott mindenkit. Az embereket tisztelte, szeretett
beszélgetni, szívesen mesélt Szántódról, ismerte a révben történteket, az üdülõk, szállodák életét. Nagyon
segítõkész volt.
Kitûnõ memóriával rendelkezett, szépen énekelt, szerette az irodalmat, a mûvészeteket. Ismerte a Szántódon élõ, nyaraló mûvészeket. Nyitott volt a világra.
Szeretett utazni. Margit lányával megbeszélték, hogy
ha vége lesz a járványnak, a nyáron elmennek Rómába, kedvenc városába.
Szellemi frissességét megõrizte. Halála elõtt két héttel
született meg hetedik dédunokája, akit örömmel kö-

szöntött egy kis pezsgõvel.
2020. december 29-én reggelre elaludt, férjével egy
napon, csak 23 évvel késõbb.
Csodálatos életet élt, szívünkben velünk marad! Köszönjük lányának, Szegedi Margitnak, hogy mesélt
édesanyjáról.
Lejegyezte: Morvayné Török Csilla

MEGRENDÛLTEN BÚCSÚZUNK MARIKÁTÓL!
Csak itt ülünk, és még mindig nem tudjuk felfogni, hogy mi
történt! Most kaptuk a fájdalmas hírt, hogy Kovács Béláné
Marika több, mint két hét kórházban töltött idõ után itt
hagyott bennünket. Nehéz elfogadni azt a tényt, hogy nincs
többé a feleség, az édesanya, nagymama, nincs már nekünk
kedves, szeretett nyugdíjas klub vezetõnk!
Még frissen élnek bennünk az elmúlt években Veled együtt
töltött pillanatok, a közös kirándulások, ünnepségek
emlékei, a falunapokon fõzött finom étel íze, az összejövetelekre készített otthoni finomságok, amelyeket oly
lelkesedéssel kínálgattál. Nagyon szeretted a közösséget,
lehetett az nyugdíjas klub, nótakör, zalai barátok, utcabeliek… És nagyon szeretted a családod; lányod, unokáid,
férjed, akiket féltõn terelgettél minden nap!
„Egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég,
Egy fénykép, mely õrzi emléked,
S egy út, mely elvitte az életed.

Hiányozni fog az a pillanat, amikor betoppansz az irodába,
vagy ahogy nótát dúdolva szorgoskodsz a konyhában! Még
hallom, ahogy szólítalak és csak annyit mondasz, hogy
IGEN… várva az elvégzendõ feladatra.

A bánat, a fájdalom örökre megmarad,

Megrendülve búcsúzik ma tõled az önkormányzat összes
dolgozója, a nótás barátok, nyugdíjas társak és a szántódiak.

Mindig velünk leszel, az idõ bárhogy is halad.“

Nyugodj békében Marika!
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INTERJÚ BOGNÁR GYULÁVAL, A SZÁNTÓDI MAGYAR NÓTAKÖR VEZETÕJÉVEL

A mindig vidám, nótakör tagjai, rendszeresen fellépnek a rendezvényeinken, fokozva a
hangulatot nem egyszer nótázásra, táncra hívták a közönséget. Jó hangulatú próbáik sajnos egy ideje elmaradtak, ami hiányzik a tagoknak. Vezetõjüket kérem, hogy meséljen magáról és arról, honnan van a zenei érdeklõdése?
A Siófok-közeli kis faluban, Juton (mai nevén
Siójut) születtem 1949. aug. 22-én. A zenei érdeklõdésen nagyon korán jelentkezett. Kellemes hangú, nagyon nóta-kedvelõ emberek voltak a szüleim, nagyszüleim. Bár hangszeren
nem játszottak, de minden családi összejövetelen nótázás volt, legyen az névnap, születésnap, disznótor, stb.
Egészen kicsi koromban kaptam egy harmonikát, azon tanulgattam, már amennyire a hangszer terjedelme ezt megengedte. Aztán beírattak a Siófoki Zeneiskolába, ahol már zongorázni tanulhattam. Középiskolás Szegeden voltam, ahol Vasútforgalmi Technikumot végeztem. Itt már az iskolai zenekar érdekelt igazán,

több hangszert is kipróbálhattam, így a harmonika és zongora mellett doboltam is.
Katonai szolgálatom után már harmonikásként
zenekart alapítottam, és a környékbeli falukban, lakodalmakban, bálokban muzsikáltunk.
Közben felvettek az Országos Szórakoztató zenei Központ Központi Stúdiójába, ahol jó nevû,
közismert mûvész-tanároktól tanulhattam az
éneklés, majd a zongorázás fortélyait. Vörös
Sári, Lorenz Kornélia, Dr Kacsóh János voltak a
mestereim. Ez utóbbi a János vitéz zeneszerzõjének a fia. A legmagasabb, „A-kategóriás”
elõadómûvészi diplomát kaptam, több éves, kitartó tanulás után.
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A vasútnál komoly beosztásokban dolgoztam a
MÁV Tisztképzõ elvégzését követõen. Állomásfõnök, kereskedelmi fõnök voltam. Azonban
1987-tõl kezdõdõen szabadfoglalkozású elõadómûvészi pályát választottam.
Ugyancsak ez idõtájban kezdtem el komponálni. Nagyon sok dalt, nótát, gyerekdalt, több
mesejáték zenét írtam. Mindezekért 2010-ben
Artisjus-díjjal tüntettek ki, egyben az „Év magyarnóta-szerzõje 2010” címet is megkaptam.
Számtalan kotta kiadványban, rádió és tv felvételeken láthatóak, hallhatóak a szerzeményeim.
A Magyarnóta-szerzõk és Énekesek Országos
Egyesületének harminc éve vagyok tagja és
vezetõségi tagja.
1975-óta élünk boldog házasságban a feleségemmel, kettõ gyermekünk van.
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színpadra állítsuk. Egyben kikapcsolódást
nyújtunk a helybéli nótaszeretõ embereknek,
valamint a község rendezvényeit tegyük színesebbé. Természetesen kisebb arányban, de
népdalokat és egyéb mûdalokat is tanulunk.
Balatoni szerzõ vagyok, az általam írt Balatoni
nóták is a repertoárunkba tartoznak. A Szántódi réven címû dalom, amelynek szövegét
Vitárius Imre kollégám írta, mára a község indulója lett.
Kik a nótakör tagjai ? Milyen gyakoriak a fellépések?

Fõleg helybéliek jöttek közénk, de vannak társaink, akik Balatonföldvárról, Törekibõl és Siófokról járnak szorgalmasan és hatalmas kedvvel a próbákra, fellépésekre. Többféle meghívásnak tettünk eleget a helyi rendezvények
mellett. Így 2018-ban Csepelen, Sörfesztiválon
Rita lányom sok évig zongorázni tanult, majd a léptünk fel. Szinte valamennyi szomszédos
Tanítóképzõ-fõiskolán karvezetésbõl is vizsgát község falunapi, illetve idõsek napi rendezvétett. Komoly ének-tanulmányokat folytatott Bu- nyére kaptunk már meghívást.
dapesten. Jelenleg is a férjével a Tihanyi Vándorszínpad Operett és Mese társulatának tulaj- Szinte egész évben van olyan rendezvény, amidonosai. Zenés operett, magyar nóta, táncdal re aktuálisan készülünk. Közben jut idõnk,
mûsoraikkal nagy sikerrel lépnek fel ország- energiánk megünnepelni együtt a névnapokat,
szerte, és a környezõ országokban is. Több születésnapokat. A tíz éves évfordulónkra meghívtuk a régi tagjainkat, akik az idõ elmúltával
CD, rádió és tv felvételük is készült.
kimaradoztak. Valamennyien eljöttek ünnepelBalázs fiam szintén sok évig tanult zongorázni, ni, nosztalgiázni. Úgy gondolom, igazi közösegy ideig énekelt, táncolt a Tihanyi Vándorszínpad mûsoraiban. Jelenleg a Sztárpont Mûsorszervezõ Iroda tulajdonosa.
Lányod és férje, de fiad is fellépett a rendezvényeinken. Gratulálok, nagy élmény és siker
volt minden fellépésük. Emlékszem, a Falunapunkra, amikor óriási vihar, és esõ volt. A sátorban fergeteges mûsort adtak, elfelejtették velünk a rossz idõt!
Hogyan kerültél Szántódra, milyen céllal alakult meg a nótakör?
2007-ben a szülõfalumban Nótakört alapítottam, tv felvételünk is készült abban az évben.
2008-ban a Szántódi Polgármester Úr, Dolgos
János hívására néhány társammal megalapítottuk Szántódon a Magyarnóta-kört. Ezzel az
volt és ma is az a célom, hogy a magyarnótát,
amely szerintem nem kellõen elismert mûfaj,
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séggé formálódtunk. Hiszen tagjaink, társaink
aktívan részt vesznek a község bármilyen rendezvényén.
Tulajdonképpen ezekért szerettem meg és kötõdöm Szántódhoz. Nagyon jó, kedves emberek, kellemes környezet és mindannyiunk kedvence, a Balaton.
Kívánom, hogy minél elõbb tudjatok találkozni!
Köszönöm a beszélgetést!
Morvayné Török Csilla
A SZÁNTÓDI VASÚTÁLLOMÁS NÉVVÁLTOZÁSÁRÓL
A községünk vasútállomása a 2020. évi decemberi menetrendváltozástól visszakapta eredeti
nevét. Kõröshegy község hozzájárulása alapján a Földrajzinév-bizottság jóváhagyta az eredeti név
visszaállítását. Ezt egy korábbi MÁV rendelet is szorgalmazta.
A Déli Vaspálya Társaság
vonalán 1861. április 1-én indult
a) 1938. évi március hó 1-tõl való érvénnyel.
meg a közlekedés. Szántód
az 59. oldalon:
*Szántód* állomás nevét *Szántód--Kõröshegy* -re kell módosítani.
névvel már akkor szerepel
vasútállomás a menetrendben.
Az állomásunk 1938. március 1-tõl kapta a Szántód-Kõröshegy nevet. Ezt a Vasúti és Közlekedési
Közlöny 69. évfolyamának 17. számában hirdették ki 1938. 02. 27-én. (A Vasúti Közlönyt Aranyás
Zsuzsa kutatta fel.) Az állomásnév felirat a régi épületen piros, zománcozott betûkbõl volt kirakva,
ami a régi fotón is kivehetõ.
A 2007. évi kiadású Szántód
községtörténet így ír errõl: „1938ban Szántód állomás nevét
Szántód-Kõröshegyre változtatták. Bizonyára köze volt a névváltoztatásnak
ahhoz,
hogy
Kõröshegynek 1977-ig volt egy
100 öl széles Balaton-parti sávja
az akkor még Zamárdi közigazgatási határ (platánfasor) és
Balatonföldvár közé ékelõdve. Az
új állomásnév tábla egyúttal cégérül is szolgált, hogy könnyebben megtalálhassák a boráról híres szomszédos Kõröshegyet. […] Az 1950–60-as években a szántódi állomáson várta a csatlakozó vonatokat a déli
települések felé tartó autóbusz. Ma ez az átszállás Balatonföldváron biztosított, ezért az állomás
„Kõröshegy” utóneve sok idegen utazót megtéveszt.”
Apró gyermekként még emlékszem arra,
ahogy a vasútállomásunknál csatlakozásra
várakozott a Kõröshegy irányába tartó autóbusz.
A somosi településrészen (a mai Szántódi úton),
a Babszem villánál is volt megállója. Ebbõl arra
lehet következtetni, hogy a déli irányba tartó
buszjárat nem érintette Balatonföldvárt. A
MÁVAUT buszmegálló tábla az út déli oldalán
levõ telefonoszlopra volt erõsítve.
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Alpolgármesterként magam is kezdeményeztem a vasútállomásunk eredeti nevének a visszaállítását, mert korábban két olyan esettel is találkoztam, amely ezt erõsen indokolta. Az egyik
esetben Szántódon leszállt egy utas a vonatról és
érdeklõdött, hogy mikor indul a busz Kõröshegyre. Tájékoztattam, hogy a vonat-autóbusz csatlakozás Balatonföldváron van biztosítva. A másik
esetben vonaton utaztam Siófok felé, amikor
Szántódpuszta vonalához értünk, megszólított
egy nagymama. Megkérdezte, hogy mikor következik Szántód állomás, mert a kis unokájával a
révhez szeretnének eljutni. Ki kellett ábrándíta-

nom, hogy az imént hagytuk el az állomást, ahol le
kellett volna szállniuk. Mire õ azt felelte, hogy az
Szántód-Kõröshegy állomás volt és nem Szántód.
Hát ezért szerencsés, hogy egy emberöltõ
után, 2020. december 13-tól ismét Szántód néven
szerepel a településünk vasútállomása.
Bor Ferenc

VARGA ZOLTÁN
Balaton szerelem
A Balaton újra csendes,
nyoma sincs itt az embernek...
nem is baj hisz azzal lehetsz,
akit igazából szeretsz.
A múlt
Köd veszi körbe a sötét fákat,
a lámpák fényénél árnyat látok,
a múltból jönnek elõ a képek,
gyáván üldöznek amíg csak élek...

A múlt
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BEMUTATKOZIK A KÁVÉSBOLT
Üdvözlök minden kedves Olvasót!
Petõ Attila vagyok, a Kávésbolt kft. tulajdonosa.
Immár 15 éve dolgozom kollégáimmal a kávés
szakmában. Cégemet 2013-ban alapítottam, illetve ezzel a névvel webáruházat is indítottam az általunk képviselt kifejezetten minõségi Olasz kávémárkáknak.
Kávézó, rétesezõ, fagyizó üzletemet Szántód révben 2019 májusában nyitottam meg, a Komp Fõpénztára mellett.
A helyben kóstolt kávékat, teákat meg lehet rendelni otthoni fogyasztásra is. Vásárlóink állandó minõségi kínálatunk mellett szezonális, illetve kézmûves termékeink közül választhatnak.
Szántód révben, Somogy északi kapujában lenyûgözõ látványban lehet részünk. Kávésboltunk a Balaton keleti és nyugati medencéjének találkozásánál található. Szemben Tihannyal és a Bakony nevezetes hegyeit is megcsodálhatjuk. Mellette élvezettel fogyaszthatunk igazi Olasz kávékat, teákat, kézmûves süteményeket. Kikapcsolódhatunk a hétköznapok monoton ténykedéseibõl.
Mindenki megérdemel egy kis kényeztetést e szép környezetben.
Érdemes ide kilátogatni, hiszen minden évszakban más arculatát mutatja a Balaton. Mindenkit szeretettel várunk!
Két helyi kolléganõmmel próbálunk a vevõk kívánságainak eleget tenni.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt: a Kávésbolt dolgozói
Elérhetõség és Weboldal: www.kavesbolt.hu
A szántódi komp fõpénztára mellett.
Nyitva tartás: Tavasztól-karácsonyig
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SZÁNTÓD SOMOGY ÉSZAKI KAPUJA
SZÁNTÓDPUSZTA

PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM KÖZÖSSÉGI HÁZ

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szántódpusztai
Idegenforgalmi és Kulturális Központ 2020.
júniusától, elõreláthatólag 2021 év végéig zárva
tart.Ebben az idõszakban kerül sor a majorság
felújítására.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Hétfõ:

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
19.00 - 20.00 Társastánc - Szántó Dominika okt.
Szerda:
13.30 - 15.30 Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
- családgondozó: Csizmadia Viktória
Tel.: 06 20 919 43 44 (kizárólag munkaidõben)
E-mail: szgysz@bfterseg.hu
Csütörtök: 15.00 - 18.00 Könyvtár, internet hozzáféréssel
17.00 - 19.00 Istentisztelet: Kr. Sz. Egyház
16.45 - 17.45 Pilates - Galambos László okt.
18.00 -19.00
Linedance Zalavári Mária okt.
Péntek:
9.00 - órától ZENEBÖLCSI - 40 perces
játékos és zenés foglalkozások
pár hónapos kortól 3 éves korig.
- földszint kisterem A foglalkozás díja: 1000 Ft/alk.
Tartja: Koncsag Adrienn zenetanár, óvónõ,
zeneterapeuta Tel: 30/501-8623
Keressék és figyeljék szórólapjainkat, hirdetõtábláinkat,
weboldalunkat valamint a képújságot!
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Információ: Pálóczi H. Ádám Közösségi Ház
8622 Szántód, Iskola u. 9.
Tel.: 84/347-685; 06 30 265-4981
E-mail:info@szantod.hu www.szantod.hu

FONTOSABB TELEFON SZÁMOK
Körzetszám 84
Irányító szám 8622
Mentõk
104
Tûzoltóság
105
Rendõrség
107
Rendõrkapitányság Siófok
06 (84)519-150
Rendõrõrs B.földvár
06 (84)340-004
Rendõrjárõr Balatonföldvár
06/20/ 448-7941
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 06/20/919 43 44
Polgárõrség Szántód
06/30/282-7279
Általános Iskola B.földvár
340-013; 540143
Zeneiskola B.földvár
340-832; 06/20/924-1059
Óvoda B.földvár
340-465; 540-266
Óvoda Kõröshegy
340-747
Állatorvos Dr. Dragon Judit
06/30/927-1500
Áramszolgáltató
06/80/205-020

BAHART inform. Komp
Biztosítás Brunner Jánosné
Fogászat Balatonföldvár
Földvár TV
Gyógyszertár Balatonföldvár
Gyógyszertár Köröshegy
Gyógyszertár Szántód
Kistérségi Iroda Balatonföldvár
Kórház-Rendelõintézet Siófok
KÖGÁZ hibabejelentõ
MÁV infó
VOLÁN infó
Orvosi rendelõ B.földvár
Orvosi ügyelet B.földvár
Orvosi rendelõ Kõröshegy
Postahivatal Szántód
Siókom Kft. (Hulladékszállítás)
VIDaNET kábeltelevízió Zrt.
Vízmû hibabejelentõ
Falugazdász Tálos Eszter
Kéményseprõ

310-050
06/30 553-5684
340-670
340-319
540-904
540-020
568-490
540-269
501-700
06/80/301-301
06/1 349 4949
06/84 310-220
540-246
340-113
340-008
310-781
84/503 - 200
1203
06/80/240-240
06/70/489-3910
06/70/645-2927

