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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ
Az NKA Könyvkiadás
Kollégiuma (www.nka.hu)
3437/1526 pályázatszámon
vissza nem térítendõ támogatás nyújtására érdemesnek tartotta a szántódi telephelyû Békevár Egyesület
házassági problémákkal foglalkozó „Békevár” címû
ismeretterjesztõ könyv „2. Problémakezelés a házasságban” kötetének kiadását is.
Az elnyert 60%-os pályázati forrásból 500 db könyv
jelent meg a múlt év végén. Ezek díjmentesen kerülnek
átadásra a könyvtáraknak, illetve az országos hatókörrel
rendelkezõ Könyvtárellátónak forgalmazásra.
Elismertségünk mércéjének tekintjük továbbá: a
Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálatával
a
családsegítés
területén
kötött
együttmûködési megállapodást; a Börtönkönyvtárak
könyveink iránti fogadókészségét és szemelvény megjelentetését a Börtönújságban; a S(z)ószóró keresztény
Könyvesbolt segítségét a terjesztésben; könyvajánló megjelenését a „Family Magazinban” és a „Somogyi Hírlapban”.
A február 8-15. közötti Házasság Hete alkalmából a
szántódi könyvtár is kapott ajándékba egy példányt, ahonnan az érdeklõdõk kikölcsönözhetik azt. További infó:
http://www.frigyklinika.hu/konyvek/
Bor Ferenc – Békevár Egyesület

Szántódi Hírlevél

A NÓTAKÖR HÍREI
Üdvözöljük Kedves Olvasóinkat 2015-ben!
Január 12.-én megkezdõdtek a téli szünet utáni próbák,
ismét elindult egy mozgalmasnak ígérkezõ év, számunkra.
Már alig vártuk, hogy újra találkozzunk és elkezdõdjenek
a jókedvû és vidám összejövetelek. Beindult a felkészülés és új összeállítás megtanulása, gyakorlása, amit
Bognár Gyula, vezetõnk, készít össze számunkra.
Ezen a próbán Vizvári Attila polgármesterünk is részt vett
és méltatta a tavalyi évben elért eredményeinket.
Ezúton is köszönjük Neki és a képviselõ-testületnek,
hogy továbbra is támogatják a Nótakõr munkáját.
Január 26-án és február 06.-án is gyakoroltunk a február
08.-án Fonyódon megrendezett kolbásztöltõ fesztiválra.
Mi énekeltük a talp alá valót, Polgármesterünk és csapata töltötték a gyomorba valót, ”Isteni finom kolbászt”,
aminek egy részét a verseny végén jó ízûen el is fogyasztottuk. Természetesen a koccintás sem maradt el.
Fantasztikus élmény volt ez a nap.
Utólag is szeretnénk gratulálni a versenyben II. helyezést elért „SZÁNTÓDI KÓBÁSZOLÓK”-nak.
Reméljük az év többi napja is ilyen jó hangulatban fog
telni!
Továbbra is várjuk az új jelentkezõket nótakörünkbe, tagnak, s akár vendégnek is, ígérjük, nem bánják meg.
Sok szeretettel a Szántódi Magyarnóta Kör tudósítói:
Sebestyén Ica és Feri.
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