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50 éves – megemberesedett az iskolánk
„Gyertek haza néha”
Az ötven évvel ezelõtti elsõ osztályosok és
tanítók, tanáraik, igazgatóik rendhagyó
találkozója volt az október 14-i ünnep a
József Attila Általános Iskolában. A kukorica tábla helyén épült meg, és felavatták az akkori, szárszói (csodák) vagyis a
tudás palotáját.
Nemes Márta tanárnõ álmodta meg,
rendezte, szervezete és egyben forgatókönyv írója is volt e jubileumi ünnepségnek. Segítõtársaival – Fritz Évával és
Mikulcza Gáborral – akikkel együtt mûsorvezetõje is volt az eseménynek, nem
kisebb munkára vállalkoztak, mint hogy
felkutatták és meghívták erre az ünnepre
az egykori igazgatókat, -helyetteseket,
tanítókat és tanárokat, valamint az 196162-es évfolyam 53 elsõosztályosát és
1990-tõl az iskola volt eminenseit is.
Az iskolatörténeti epizódok után Varga D. Erzsébet igazgató köszöntötte a
megjelenteket majd következett az ötven
évvel ezelõtti elsõsök névsorolvasása.
Valamennyien emléklapot kaptak, és
meglepetésként az akkori osztályképet. A
beszámolójuk szerint ma is a legtöbben
itt élnek, édesanyák és nagymamák. De
van köztük teológus, tanár, zenetanár,
óvónõ és vállalkozó. Jót derültünk az
akkori „jómadár”, de ma is jó humorú,

Az ötven évvel ezelõtti elsõsök

A nyugdíjas tanítók, tanárok egy csoportja

sokat próbált kályhás vallomásán. Sajnos, tízen már nem ebben a földi osztályban vannak jelen.
A tanító mindig is lámpásként „világít”
egy település szellemi életében. Ezt itt
gyertyagyújtás szimbolizálta. Megkérték

az erre egyik legméltóbbat, Szekeres
Annát, hogy örökítse át az iskola régi jó
szellemiséget a jövõre. György Ágnes,
aki 14 évig volt az iskola igazgatója,
köszöntõ levelében ezt hangsúlyozta:
Az iskola múltjánál fontosabb csak a
jövõje lehet. Ezt követõen Jóny Gizella
nyugdíjas tanárnõ és Varga D. Erzsébet igazgató leplezte le a Büszkeségek
falát, amelyen az 1990/91-es tanévtõl
kezdõdõen írták fel mindazok, akik az
Iskola Diákja kitüntetõ címet kapták. Íme
a névsor:

Richter Anita, Völgyesi
Péter, Végh Beatrix, Beleznai
Endre, Jakab Viktória,
Molnár Tamás, Sárközi
Nóra, Kemendi Péter,
Almacht Eszter, Kocsev
Márton, Balogh Gabriella,
Hódi Kata, Kapuvári
Márton, Gutman Beatrix,
Strott András, Gyurcsek
Melinda, Kocsev Bence,
Fónai Andrea, Nagy Tamás,
Fónai Andrea, Simon
Sebestyén, Németh Diána,
Kazsoki Adrienn, Pacskó
Vivien, Balázs Barnabás,
Balázs Blanka, Hoványi
Rajmund Richárd,
Galambos Hédi, Szekér
Viktória.
Folytatás a 2. oldalon ›

Nem a népnek kell felmondani a leckét !
Jelenünk a múltra, jövõnk a jelenre épül.
Ezért nem szabad elfeledkeznünk elõdeinkrõl, akik történelmi jelentõségû tetteket hajtottak végre 1956. októberében.
Ötvenhat megünneplésének az akkori
felszabadulást, annak elemi és tiszta örömét kell megörökítenie. Ez sugárzik minden fennmaradt fényképrõl, minden filmfelvételrõl, amelyen az 1956. október 23-i
tüntetõk arca látható. Minden emlékezõ
errõl beszél, – a megjelentek köszöntése után így kezdte ünnepi beszédét
Mikulcza Gábor, Balatonszárszó Önkor
mányzatának képviselõje október 23-án,
a mûvelõdési házban rendezett megemlékezésen. Majd így folytatta: – A második
világháború után csalással, hazugsággal,
az idegen erõk háttértámogatásával megszerezte a hatalmat a kommunista párt. A
törpe az óriás vállára állva, megkezdte a
társadalom Szovjet mintájú átalakítását.
A hazugságok nem múlhatnak el következmények nélkül. Mert csak az igazság
tesz szabaddá. – mondja a Biblia. Október 23-a a nemzeti összefogás, a közös
célokért való együttmûködés ünnepe.
Ötvenöt esztendõvel ezelõtt Magyarország szabadságáért a legkülönbözõbb
emberek tudtak összefogni. A magyar
nép függetlenségéért együtt küzdött egyházi méltóság és világi, kisgazdapárti
vagy éppen szociáldemokrata pártállású
politikus, sokat tanult tudós és kétkezi
munkásember, városi polgár és falusi
parasztember egyaránt.

Az önkormányzat nevében Dorogi Sándor polgármester és Gerstnerné dr. Kiss
Ildikó jegyzõ koszorúzott

Nekünk, ma élõknek az a feladatunk,
hogy a még fellelhetõ jeleket összegyûjtsük,
s továbbadjuk gyermekeinknek, hogy ötven, száz és ezer év múlva se tagadhassák meg, másíthassák meg, magyarázhassák félre az akkor történteket, s hogy az
akkori nemzedékek is büszkék lehessenek
bátor, önfeláldozó õseik hazaszeretetére.
Jókai Anna szavaival: Fenn kell tartani az
emlékezetet, mert az a nemzet, amely úgy
érzi, hogy a múltjának nem tartozik semmivel, az semmit sem követelhet a jövõtõl.
1956. október 23-a tanulsága, és egyben a magyar forradalmi hagyomány
üzenete a következõ: nem a népnek kell
fölmondania a leckét a hatalom szigorú
tekintete elõtt, hanem a hatalomnak kell
elszámolnia a nép elõtt. S hogy az összefogásban olyan erõ rejlik, mely képes

A diákok verses, zenés ünnepi mûsort adtak

legyõzni a félelmet, és a legerõsebb
diktatúrát is. Így lehet 1956 üzenete a
demokrácia és az összefogás üzenete.
Ezután a József Attila Általános Iskola
tanulóinak ünnepi mûsora kötvekezett, melyet Kemendi Istvánné rendezett Végül a
megemlékezés koszorúit helyezték el az
1956-os hõsök emlékmûvénél: elsõként
Balatonszárszói Nagyközségi Önkor
mányzat nevében, majd a Balatonföldvári

www.balatonszarszo.hu

Kistérségi Társulás, a József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda,
a Szárszóért Nonprofit Kft., a FIDESZ
Szárszói szervezete, az MSZP szervezete,
a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület,
a Nõk a Balatonért Egyesület Szárszói
Csoportja, a Családosok Szárszóért Civil
Szervezet, a Polgárõr Egyesület, a József
Attila Mûvelõdési Ház és Könyvtár tisztség
viselõi és megbízottjai.
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Az orvos felkiáltó jelei

Mestersége címere:
a fakanál

A nyári siker-történek dióhéjban

A képviselõtestület az egészségügyi szakemberek és a mûvelõdési ház igazgatójának
beszámolóját is egyhangúan elfogadta.

F

elkiáltó jelekkel tûzdelt statisztikát
készített dr. Hódi István, a balatonszárszói felnõtt háziorvosi praxisa
tevékenységérõl, amelyet az október
24-i önkormányzati képviselõ testületi
ülés elé terjesztett. Együtt tárgyalták a
gyermekorvosi- és a védõnõi szolgálat
munkájáról szóló beszámolót is.
Ami a felnõtt páciensek körében a
felkiáltó jelek magyarázatát illeti, végül is akkor adta meg Hódi doktor
a választ, amikor Mihályiné Molnár
Zsuzsanna képviselõ megkérdezte:
Elõfordul-e valami olyan egészség
ügyi probléma a településünkön, ami
az átlagos hazai helyzeten túlmutat?
Olyan középkorúak hirtelen halálesetére gondolt, amikor egy-egy betegség
megelõzésére fel kellene hívni a figyelmet, vagy egészségügyi fórumot rendezni a kockázatokról.
A doktor úr azt válaszolta, hogy nem
szárszói tendencia az a statisztika,

amit a saját kimutatásában is hangsúlyoz. Sajnos, általános demográfiai
probléma, amit jól szemléltet a szárszói
férfiak és a nõk lélekszámának megoszlása a saját körzetében. Amíg a fiatal
korosztályban több a férfi, a kor elõre
haladtával már 45–54 év között a nõk
vannak többen, 65 és 75 éves korban
már egyharmaddal, 75 év felett pedig
szembeszökõen magasabb az arányuk:
ötven százalékkal.
A férfiak halálozási mutatójának
alakulását több okra vezette vissza.
Az egyik sajnálatos tény, hogy hajlamosak elbagatellizálni a bajukat, megpróbálják a saját módszereik szerint
otthon kúrálni. A cukorbetegség, a magas vérnyomás, a magas vérzsír-szint
a leggyakoribb betegségek. Annyi
bizonyos, hogy helyi szinten is ki kellene valamit találni e folyamat megállítására, vagy visszafordítására, fejezte
be válaszát a háziorvos.

Dr. Hódi István háziorvos szerint is több
betegségmegelõzõ programra lenne
szükség.

Dr. Rozs Andrea szerint a gyermekorvosi
rendelõnk több tekintetben az átlagosnál
is jobb felszereltségû

Szekér Gábor képviselõ megkérdezte:
Van-e valami olyan problémájuk, eszköz
hiány, ami a betegellátást akadályozza?
Hódi doktor a napi parkolási gondot
említette. Dr. Rozs Andrea gyermekorvos
a rendelõ udvarának rossz állapotára
hívta fel a figyelmet, amely már balesetet
is okozott. A rendelõje felszereltsége jó,
bizonyos eszközök tekintetében az átlagosnál is magasabb színvonalú.
A felnõtt rendelõben naponta átlagosan 61–62 beteg fordul meg. Dorogi
Sándor polgármester nem véletlenül
kérdezte meg: tudják-e tartani a jó ellátási színvonalat, ha nõ a forgalom,
hiszen a település lakosságának fele
nyugdíjas, és a korral néha együtt járnak a betegségek?
Hódi doktor válaszában elmondta:
nagyon jó a kapcsolata a gondozói
szolgálat munkatársaival, akik hathatós
segítséget nyújtanak a házi betegellátásban.

A polgármester megköszönte az orvosok munkáját, elismeréssel szólt Egry
Ágnes védõnõi szolgálatáról, aki a közelmúltban kapott szakmai elismerést.
Majd az egészségmegõrzésre visszatér
ve megemlítette: azért alakították meg
a sportegyesületen belül a szabadidõ
szakosztályt, hogy a versenyszerûen
nem sportolók is tehessenek valamit
az egészségükért. Ebben a nagy elhatározásban még nem értünk el semmi
eredményt.
Annál inkább büszkélkedhetünk a
nyári idegenforgalmunkkal. Az ülés
további része a siker-történetrõl szóló
beszámoló volt. Dancsecs Klára, a
mûvelõdési ház igazgatója összefoglal
ta: a Csukás Színház avatásával, és
az ott zajló programokkal miként kerültünk az országos média fókuszába, kik
és milyen aprómunkával valósították
meg, hogy több mint ötvenezren vendégeskedjenek nálunk.

„Gyertek haza néha”

A kistérségi randevún Erzsike a specialitását, a káposztás bélest kínálta.

Aki három és fél évtizedet eltölt egy
iskolai konyhán, elég ritka teljesítmény.
S ez a jó hírû „menza” összefonódott
Csehi Józsefné, Erzsike nevével. Akik
ettek a fõztjébõl, vagy a különleges süte
ményeibõl, salátáiból, hidegtáljaiból,
megnyaltuk, mind a tíz ujjunkat. Akkor
sincs másként, ha a szüreti mulatságra
pörköltöt készít, a nyugdíjas estre töltött
csirkecombot, vagy a káposztás bélessel kínál.
Azt mondja: édesanyja öröksége,
hogy jó ízesítéssel tud fõzni. Négyen
vannak testvérek, és nagyon hamar be
kellett segíteni a konyhai munkába.
Mint a József Attila Általános Iskola
és Óvoda fõszakácsa hogyan kapja
az elismerést? A gyerekek messzirõl
köszönnek, kiabálnak, ha meglátják,
apró ajándékokkal kedveskednek. Az
idõsektõl – akiknek házhoz viszik az
ebédet - kapja az üdvözlõ cédulákat,
a szívhez szóló elismerést, amibõl már
egész gyûjteménye van. De nem elégszik meg a saját maga recept gyûjteményével, mert még mindig szenvedélyesen keresi az újat, és ha valamiben
fantáziát lát, rögtön nekiáll, hogy valamilyen családi alkalomra, vagy egy
kórustalálkozóra elkészítse. A fõzés, a
szakmája és egyben a hobbija is. Mi
jelent felüdülést e kemény munka mellett? Hát a zene! Kezdetektõl fogva
tagja a kórusunknak. A zenei „étlapot”
is szívesen forgatja.

Piroska, a mókolás mûvésze
Két éve érkeztem Szárszóra Budapest
ebben a formában új volt. Megleperõl. Tizenkét évet éltem a fõvárosban,
tésemre az érdeklõdés igen nagy volt.
és ez bõven elég volt ahhoz, hogy
Több mint húsz foglalkozást tartottam,
nyugdíjas éveimre visszatérjek Somoés szinte minden alkalommal mást csi
gyországba, hiszen itt születtem és könáltunk. Elõfordult, hogy 60-80 gyzel fél évszázadot éltem
ereket is hoztak, és
itt, – vallja Láposiné
busszal jöttek. Ami
Pozsega Piroska, aki
nekem igazi sikernek
már nem elõször teszi
számított, hogy nem
le névjegyét a választott
csak az a közel 1400
településén. E nyáron,
gyerek, de az õket elkímint a szárszói „mókoló”
sérõ szülõk, nagyszülvált ismertté és gyerekek
õk is velünk mókoltak.
kedvencévé.
Néha a gyerekek már
– Igyekeztem bekap
egészen mással foglal
csolódni az elsõ perctõl
koztak, de a kísérõk
a falu életébe, ez a
még mindig ragasztotkönyvtáron, a mûvelõtak, vágtak, varrtak.
dési házon és a NABE-n
Voltak olyan gyerekek,
keresztül sikerült is. Láposiné Pozsega Priroska ak- akik az egész nyarat
kor érzi magát a legjobban, ha
Nagy szeretettel fogaditt töltve szinte minden
a gyerekeknek örömet, sikeréltak és bõséges lehetõséfoglalkozáson
részt
ményt szerezhet.
get kaptam. A gyermevettek.
kprogramokra “mókoló” szót (kézzel
A Csukás Színház nagyon jó és szép
foglalatoskodni valamivel, elkészíteni
mûhelynek bizonyult, a munkához pevalamit nem igazán szakemberként),
dig a környezetemtõl sok segítséget
azért választottam, hogy ne felejtsük el
kaptam. A sok köszönet, a gyerekek
ezt a szép, hangulatos szavunkat.
által készített apró ajándékok arra
Nagy izgalommal készültem a felasarkallnak, hogy ezt a munkát a jövõdatra, mert igaz, hogy pedagógusként
ben még több ötlettel gazdagítsam és
nem állt tõlem távol az ilyesmi, de azért
színesítsem vele a nyári programot.

Új vezetõ a családsegítõk élén
A Levendula Házban mindenki nagy
Tódorné Sinka Mária a szociális
élvezettel csodálta az interaktív kiállíszférában dolgozik 17 éve. 2009tást. A parkban a madár-les, a kilátó
ben diplomázott, a másodikat peés a nádas élõvilágát bemutató pallódig nemsokára megszerzi. A Pécsi
sor hozta izgalomba
Tudomány
Egyetem
a gyerekeket. Másnap
Bölcsészettudományi
külön busszal utaztak
Karán szociálpolitikusi
a Kaposvár közelében
szakon
végzõs halllévõ Patcára, a Katigató. Október 1-tõl a
ca-tanyára, ahol minBalatonföldvári Kistérden háziállatot megség Szociális és Gyersimogattak,
amelyik
mekjóléti Szolgálatának
hagyta magát. De volt
intézményvezetõjévé
hancúrozás a hancúrnevezték ki, ahol korábpajtában, a lovagvárban családgondozóként
ban, és élvezték a
dolgozott.
Az intézmény tá- A Katica tanyán ritka élmény- gokart pályán való
száguldást is. A múlt
mogatottjainak életében ben volt részük a gyerkeknek.
évihez hasonlóan minemlékezetes
esemény
dez a balatonföldvári, a balatonsze
volt az augusztus 29-30-i nyárbú
mesi, de legnagyobb számban a balacsúztató Balatonföldvárról hajóztak át
Tihanyba, majd a városnézõ kisvonatonszárszói vállalkozók adományaiból
valósult meg.
ton kapaszkodtak fel az Apátsághoz.

Minek örül…
Zsombok Jánosné,
a Róza mama büfé vezetõje:

– Visszatekintve a nyárra, örültem,
hogy a júliusi „zimankóban”, amikor
két és fél hétig senki nem volt a strandon, mégsem mentek haza a vendégek. Nagyon sok jó program volt, ami
itt tartotta õket. Öt éve vezetem ezt
a büfét, – korábban is a gombában
a lángost sütöttem – és most is ez a
legkedveltebb. Az újdonság a káposztás, meg a virslis, ami sokaknak felér
egy ebéddel. Örülök, hogy sikerült egy
törzsvengéd-kört kialakítani.
A lakóparkban laknak nyáron, de most
õsszel felhív a kislány pénteken, hogy
Róza mama lesz-e lángos? A német
vendégek, de sok hosszú lépést legurítottak, orchideával köszöntek el,
a makóiak is felhívtak, mielõtt nyaralni
jöttek, tõlük, meg egy kis fokhagymát
kaptam ajándékba. Aztán, visszakaptuk a nyarat augusztusban, és az ünnepen olyan forgalom volt, hogy a fúvós
együttes szereplésére úgy szaladtam ki
tíz perce, hogy a Szilvia unokámmal
büszkélkedhessek, aki furulyázik. Örü
lök az iskola ötvenedik évfordulójának.
Most mindenki visszaemlékezik arra a
szép idõre, amikor egy-egy évfolyamon
még két osztály tanult. Az én János fiamnak, Szõke György, mint elsõéves
tanár volt az osztályfõnöke, Miklóst pedig Tomka Ákosné ballagtatta.
Örülök, hogy jó óvodába jár az Ákos
és a Mira kisunokám, majd oda megy
májusba Levente is. Addig pedig fõhivatású nagymama leszek, mert az édesanyját hívják vissza dolgozni. És itt
van velem a 90 éves édesanyám, aki
szerencsére jó erõnlétben van. De a
legnagyobb örömöm, hogy még mindenhez van erõm, egészségem és jó
kedélyem.

Mártáné Kati ajándékkosara

Három szárszói kiválóság: Gyurcsek Melinda, Németh Diána, és Fónai Andrea, akik
még folytatják tanulmányaikat.

› Folytatás az 1. oldalról
„Sokan emlegetik, dicsérik, újra fel
fedezik Szárszó különleges szellemiségét,
– kezdte köszöntõjét Dorogi Sándor, polgármester, – és egyre inkább azt tapasztalom, hogy innen, az iskolából van a forrás.
Azok, a ma már nyugdíjas igazgatók, helyettesek, tanárok és tanítók alapozták meg
az ötven évvel ezelõtti diákok tudását, életre-

valóságát, tisztességét, akik most is a legaktívabbak, ha a településrõl van szó, igazi
lokálpatriótává váltak. Nem kívánhatok
mást a mostani, fiatal pedagógus gárdának
sem, mint hogy így emlegessék, szeressék
majd õket is a mostani és a jövõ diákjai. A
tanulóknak pedig, hogy ne csak tanuljanak,
hanem táncoljanak, zenéljenek, énekeljenek
és sportoljanak, hogy ötven év múlva ismét
megtörténjenek a szárszói csodák.”

Szekeres Annát, az iskola egyik legkedvesebb tanító nénijét külön virágcsokorral is
köszöntötte Dorogi Sándor polgármester

Az eminensek közül több mint tíz volt
diák tett eleget Nemes Márta tanárnõ
meghívásának. Húsz év telt el a kitüntetõ
cím odaítélése óta, és csodálatos életutakról
számoltak be. Akik a távolság, vagy éppen fontos elfoglaltságuk miatt nem tudtak
eljönni, levélben írtak sikeres pályafutásukról, és küldték el szívhez szóló vissza
emlékezésüket, szeretetteljes köszönetüket
egykori tanáraikhoz. (Mivel ez az egész

tanév a jubileum jegyében telik el, lapunk
ezt követõ számaiban érdemes lesz folya
matosan idézni a leveleikbõl. Érzõdik ugyanis, ha messze távolban élnek is, hûségesek
maradtak Szárszóhoz, ha az ország más
táján tanulnak, dolgoznak, ide köti õket
a család. De van, köztük, aki itt szeretné
folytatni pályafutását.) Szõke György tanár
úr az ünnepség kötetlen részében azt kérte
tõlük: „Gyertek haza néha!”

„Ha vannak szomszédjaink, akikhez
szólhatunk, akkor lesznek közös örömök
és problémák, amelyekrõl beszélhetünk, és közös ügyek, amelyekért
együtt küzdhetünk. Ha vannak helyek
és alkalmak, ahol találkozhatunk, akkor
lesznek közösségek is, ahol barátokra
lelhetünk. Akkor úgy érezzük, tartozunk
valahová, az idõsödés nem egyenlõ a
betegségekkel.” Egy közösségfejlesztõ
program szlogenjét választotta Mártáné Ander Katalin számítástechnika
tanárnõ egy nagylelkû felajánlása mottójául.
A balatonszárszói nyaralótulajdonosnak nagyon megtetszett Láposiné
Pozsega Piroska munkája, ahogy a
Csukás Színházban hétrõl hétre csoda
dolgokat kreált a kézmûves foglalkozá-

sokon. Észrevette, hogy az itteni közösségi élet 180 fokos fordulatot vett. Elgondolkodott, mit tehetne a szárszói
ajándékkosárba? Úgy látja, nagyon
sokan adják önként a tudásukat, tehetségüket, hogy a településen lakók,
a nyaralók, a vendégek mind jobban
érezzék magukat.
Kitalálta, és meg is hirdette az
ötször két órás tanfolyamot, vállalva,
hogy a számítógéppel most ismerkedõ
50 év feletti szárszóikat megtanítja
internetezni. Éppen annyian jelentkeztek, ahány gép az iskola tantermében
van.
Judák Borbála: Olyan ember voltam, aki annyit tudtam a számítógéprõl, hogy elõször be kell dugni a
konnektorba. Rájöttünk, hogy képesek

vagyunk megtanulni. Nem sajnált le,
mint otthon a gyerekek Bölcsen és okosan bánt velünk. Már be tudjuk hozni
a szárszói honlapot, most itt gyakoroltunk a könyvtárban, és azt is felfedeztük a gépen. Tudunk recepteket, diétás
programokat keresni, újságot olvasni,
menetrendet elõhívni, és e-mailen levelezni.
Czink Béláné Erzsébet: – Azért ta
nultam meg, hogy a szabadidõmben a
családdal tudjak beszélgetni, levelezni.
Féltem a géptõl, azt gondoltam, ha
hozzányúlok, el is rontom. Ez a tíz óra
elég volt, hogy megszeressem. Az uno
kám már meg is vette nekem a gépet.
Katalin fantasztikus lehetõséget nyitott
meg elõttünk, amiért hálás köszönettel
tartozunk.

Mártáné Katalin több mint 20 nyugdíjast
tanított meg internetezni

Arcképek
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Mennyei és betyáros lecsók fõttek

Miénk a strand

Minél több fényes hétvégét!

A színpadon a 23 lecsó-fõzõ csapat vezetõje, balszélen pedig a zsûri tagjai

Minden jó, ha jó a vége. A lecsópartira még a nyaralók is visszajöttek

K

fantázia néven csapták bele a fakanalat
a lecsóba: Fenséges lakoma, DE-KA,
Lecsó Manók, Szárszói Motorosok,
Nõk a Balatonért Egyesület helyi csoportja, Tefner Lakatos Team, Barti Bt.,
Balatonszárszói Üdülõ Egyesület, a
szárszói Teniszpálya Klub, Zala Zamata
Farkasok, Balatonszárszói Turisztikai
Egyesület, Polgárõrségünk csapata, a
helyi Lövészklub csapata, Halasi-Félék –
három csapattal indultak – , Lecsókirály,

óstoltak már egyvégtében 23-féle
lecsót? Nos, ez az egyáltalán nem
könnyû feladat várt a fesztivál zsûrijére a már hagyományos lecsófesztiválon. Németh Károly az Ebéd-Elek
Gasztronómiai Kft. séfje, Kiss Dezsõ
Péter gasztronómiai újságíró viszont
hõsiesen helytálltak és érdemben értékelték a produkciókat. Versenyen
kívül is az egyek legfinomabb volt a
„Település lecsója”, amit ez alkalom-

mal is a Nyugdíjas Klub tagjai fõztek
Fodor Rudolfné irányításával. A nagy
kondérból az utolsó tunkolásig elvitték
a vendégek.
Ennyi lecsó persze még egyszer
sem fõtt. Köszönhetõ ez mindannak,
hogy most annyira jól együtt vannak a
szárszóiak: „összeölelkezett”az üdülõ
egyesület, a megannyi civil szervezet,
meg aki itt él, dolgozik és nyaral. Érdemes felsorolni, hogy kik és milyen

Ajándékba adták a hegy levét

Musttal koccintottak

A kisbírót és a szüreti felvonulókat már több százan várták az Óra-téren

A kicsiknek nagy csoda volt, hogy megtaposhatták a
szõlõt.

Visszaköszönt a nyár a szezonzáró szüreti mulatságra.
A felvonulást mind a három megállóhelyen több százan fogadták. Horváth István a kisbíró, és famulusa
Simon Veronika, a kisdobos jó humorral, tréfálkozva
vesézték ki a nyáron történteket. Ennél nagyobb sikere csak a néptáncosoknak volt, akik a gyerekekkel
együtt ropták. No, meg a borkóstolás is megadta az
estéhez az alapozást.
Ami még maradt tavalyról, azt a jószívû szárszói
gazdák megint csak felajánlották, mert ebbõl töltöget
hettünk a vacsorához is a Csukás Színházban rendezett mûsoros esten.
Ismét eljöttek a helybeli lokálpatrióták és visszajöttek a nyaralótulajdonosok, akik szintén itt érzik legjobban magukat. El is fogyott az összes támogatói
jegy. A vendégeket a Bihari Népi Zenekar muzsikája
fogadta.
Dorogi Sándor polgármester köszöntõjében most is
kiemelte azt a példás összefogást, melynek eredményeként több mint három millió forintot adományoztak
a község lakói és Szárszóért tenni akaró nyaraló és
üdülõtulajdonosok a színházért.
Az átépítés mûszaki karmesterét, Zotter Tibort
oklevéllel tüntette ki. A kõröshegyi Borkút és Lókötõ
Néptáncegyüttes most is vastapsot kaptak, de a ha
zai pályát élvezõ Szárszó Néptánc együttes megint
fergetegeset táncolt. A boglári Etûd Jazz-balett vendégszereplése után pedig megkezdõdhetett a mulatozás, amihez a Hajnali Band játszotta a talp alá
valót.

Sok fõvárosi óvodás irigyelheti a mieinket. Hol lehet
azt megtenni, hogy lovas kocsival menjenek a szüreti
mulatságra? Hát, itt az Öreghegyen, a mi szabadidõ
parkunkban. Mire a három csoportot a szép, szeptember végi napon Balogh Bálint és jó lovai a helyszínre
repítették, a szülõk jóvoltából már rotyogott a bográcsban a paprikás krumpli. De az ebédért még meg kellett
dolgozni kicsinek és nagynak. A szõlõpréselés, és a
hagyományos taposás nem is olyan egyszerû feladat,
de a karbantartó bácsi ugyancsak jókedvvel csinált,
és bevette a gyerekeket is. Folyt is a hegy leve, és
jót koccintottak az édes mustból mindannyiuk egészségére. Az alkalomhoz illõ zenérõl Jakab László gondoskodott. A jól végzett munka után következhetett a
vendégség: a bográcsos után pogácsa és sütemény
elõkerült a szülõk elemózsiás kosarából. Emlékezetes
mulatság volt gyerekeknek és a szülõknek egyaránt.
(Csillag)
Fából készült alkotások címmel kiállítás nyílt október
21-én a Százszorszép Óvodában. Az elõkészületek
során a cél az volt, hogy a természetben fellelhetõ anya
gokat megkedveltessék a gyerekekkel, és ezen túl lehetõséget adjunk a szülõknek, hogy a gyerekekkel együtt
szerepeljenek ezen a kiállításon. Valóságos remekmûvek
születtek. Aki nem hiszi, járjon utána, és bizonyosodjon meg róla. A kiállításra ugyanis mindenkit szeretettel
várunk hétfõtõl péntekig naponta 10-tõl fél 12-ig.
Gyurcsekné Prekáczka Etelka
óvodavezetõ

Lecsó-tesó, Nõiszeszély, Betyár-rock, és
akik megelõlegezték maguknak a címet:
az Oscar-díjas Lecsó-csapat.
A zsûri hat különdíjjal jutalmazta a
legjobbakat: palacsintasütõt, faragott
asztalt, lecsófõzõ séfsapkát, a MIX és a
Bor és Étek magazin elõfizetést és tálalótálcát kaptak ajándékba. Az oklevél
pedig valamennyi csapat számára elismerte, hogy mennyei, vagy éppen betyáros ízekkel tûzdelték meg a lecsót.

Csodálatos októberrel ajándékozott meg bennünket
a természet. Mihályiné Molnár Zsuzsanna, rögtön
„lecsapott” egy nyárra emlékeztetõ hétvégére, és a
képviselõtestület tagjaként villámgyors toborzásba kezdett. Csalogassuk ki a gyerekeket a szülõkkel együtt a
strandra, és játszunk, szórakozzunk, ami belefér. Mi
énk a strand! címmel. A jól bevált partnerei, az óvoda
és az iskola szülõi munkaközösségének vezetõi, a Családosok Szárszóért Civil Szervezet vezetõi, és az ilyen
feladatra mindig tettre kész képviselõtársa, Mikulcza
Gábor ott voltak mellette, mint szervezõk, rendezõk és
az esemény irányítói. A játékos ügyességi versenybõl
kicsik és nagyok egyaránt kivették részüket. A polgár
mester úr kötélhúzásban már majdnem jó, de a kerékpáros ügyességi versenyt nem merte vállalni. Talán
majd jövõre! Ellenben volt olyan kislány, akinek három
érmet is a nyakába akasztottak a nyakába.
Ajándék volt ez a nap a természettõl és a szervezõktõl. Biztosan tudják kedves szülõk és pedagógusok,
hogy a gyerekeknek (persze a felnõtteknek is) naponta
minimum egy órát kellene a szabadban, a fényben!
– tölteni. Megengedjük-e nekik a napi nyolc-tíz órás
iskolai munka, a számítógépezés, tévézés mellett, hogy

Több éve településünkön él András István, aki
mindig is magyarnak vallotta s vallja magát,
csak éppen a határon túl született. A közelmúltban ünnepélyes kereket között a polgármesteri hivatalban átvehette a magyar állampolgárságát igazoló okmányt dr. Almacht Ottóné
anyakönyvvezetõtõl és fogadta a polgármester
jókívánságait.
Így leszünk darázs-derekúak, ha már most elkezdünk hullahoppozni!

„megfürödjenek” a fényben is? Emlékezzenek a babos
kísérletre. Ha a növény nem kap fényt, elkókad.
Az ilyen és az ehhez hasonló szervezés Zsuzsa specialitása, amihez gratulálunk, gyerekeknek pedig egyre
több fényes hétvégét, és hétköznapot kívánunk.

Felfedeztük kishazánkat
Szinte hihetetlen, megtörtént a csoda, eltûnt
Balatonszárszó szégyenfoltja – mondja nagy
örömmel Gotthilf Andor, Jókai utcai lakos. – Öt
éven át mindent megtettem, mindent megmozgattam, hogy ne lássam a pusztuló bakterházat.
Jártam egyik hivatalból a másikba, szóba sem
álltak velem a MÁV Vagyonkezelõ Zrt.-nél, az
ÁNTSZ tisztiorvosa sem tudott segíteni, pedig
volt itt mocsok, szenny, patkányok tanyája, de
alkalmanként még illegális beköltözõk is.
Most, ha meglátom a házam elõtt a földvári
szép tölgyfasort, csak csodálkozom, és töröm a
fejem: hogy csinálta ezt a polgármester úr?

A hordó, ami útbaigazít
Minden út a borútra vezet! Nem tehettünk oda kicsiny hordócskát útbaigazítóként, mert akkor ki venné
észre? De erre a termetesre mindenkinek fel kell figyelni!
Mert eddig eltévedtek a nyaralók, kérdezõsködtek
a vendégek, hogy hol is terem Szárszón az a jófajta, amibõl innának, vinnének? De alig találtak
oda.
A dolog aktualitása, hogy a balatonszárszói boros
gazdák tagjai lettek a Dél-Balatoni borútnak, valamint csatlakoztak a Balatonboglári Hegyközséghez.
Ez annak is köszönhetõ, hogy egyre jobb borokat
cserpákolnak évrõl évre, amit a borbírák a legutóbbi
versenyen igen csak méltattak.
Az útbaigazító hordó tehát szimbóluma ennek a
társaságnak. Gamauf Béla vállalta, hogy képviseli
õket, mint egy civil szervezetet, akik már eddig is
sokat tettek a Szárszó közös asztalára.
Május elsején kinyitották pincéiket mindenki elõtt,
de még maradt egy kicsi a tavalyiból a szüreti mulatságra is.
Kinek is köszönhetjük ezt az új látványosságot?
Fodor Richárd a talapzatát készítette, Kovács József
a festette, Fejes József a burkolatát, Szabó Zoltán a
reklámfeliratot készítette, a kivitelezésben és a szállításban pedig a Szárszói Nonprofit Kft. munkatársai
vettek részt.

A hordó, amit nem lehet szem elöl téveszteni! És ezután
Szárszót sem!

„Elment” a bakterház

Vendégségben az Õrségben
A Szárszó Néptáncegyüttes az ország nyugati csücskébe
vitte el Balatonszárszó jóhírét.
Szeptember 24-25-én az Õrségben tett kirándulást,
ahol meghívásra részt vett az Õriszentpéteri szüreti
felvonuláson és mulatságon. Meglátogatták Szalafõn
a Tájházat és skanzent, valamint a Göcseji Falumúzeumot. A csoportkép a szálláshelyül szolgáló Õrségi Nemzeti Park vendégházánál készült.

A Kis-Balaton csodálatos madárvilágát, az egyik legszebb,
különösen védett természeti kincsünket nézhette meg közelrõl szakavatott vezetõ irányításával a Nõk a Balatonért
szárszói csoportja egy szép október végi szombaton. Ellátogattak Fekete István író híres szigetére, és menedékhelyére, amely a büntetését ajándékká változtatta, hiszen itt
ismerkedett meg, azokkal a halászokkal, pákászokkal, akik
könyvei fõszereplõi lettek. A Matula-kunyhó elõtt készült
a csoportkép a kirándulókról. Ezután még ellátogattak a
keszthelyi kastélyba, ahol a hintómúzeumot, és Vizsolyi János szobrászmûvész kiállítását nézték meg.

Sopront és környékét választották
kirándulásuk helyszínéül, a Nyugdíjas Klub
tagjai a Páneurópai Piknik Emlékhely elõtt
A Nyugdíjas Klub minden évben egy közös kirándulást
szervez, idén Sopronra és környékére esett a választás. Október 23-án kora reggel ötvenen útra keltünk,
és irány Nagycenk! Sorra jártuk az összes Széchenyi
emlékhelyet, a temetõt, a Széchenyi-mauzóleumot, a
hatalmas Széchenyi kastélyt (ez látható az ötezres
bankó hátoldalán), majd folytattuk utunkat Sopronba.
A Lövérek, a csodálatos történelmi belváros megtekintése után egy késõbbi történelmi esemény helyszínét
látogattuk meg, a Páneurópai Piknik Emlékhelyet az
osztrák-magyar határon. Fertőrákoson megcsodáltuk
egy magángyûjtõ többezer darabos ásványmúzeumát,
majd Fertõdre folytattuk utunkat, ahol végigjártuk a
hatalmas, lenyûgözõ Esterházy-kastélyt. Egész nap
velünk tartott egy jól felkészült idegenvezetõ, sok ismerettel gazdagodtunk. Ennyi program után nagyon
jól esett a finom vacsora Sümegen a Kisfaludy-vendég

házban, majd hazáig szólt a nóta. Szép volt, jó volt,
emlékezetes volt, köszönet az Önkormányzatnak a
támogatásért!
Vigh Magdolna
Nyugdíjas Klub vezetõje

Mintaotthon
az evangélikus otthon
Környezettudatossá vált a balatonszárszói Evangélikus Konferencia és Missziói Otthon. Az intézmény sikeresen pályázott az Új Széchenyi Terv
keretében a Környezet és Energia Operatív Prog
ram felhívására a „Komplex fenntarthatóság”
mintaprojekt a Balatonszárszói Evangélikus Konferencia és Missziói Otthonban” címû pályázatával.
Ennek célja, hogy a társadalomban, az evangélikus egyházban, Balatonszárszón, a balatonföldvári kistérségben minél szélesebb körben
tudatosuljon a környezeti fenntarthatóság, mint
értékrend, ismertté váljanak új alternatívák, annak használati módjai és a fogyasztás környezeti
hatásai. Megvalósították a
szelektív hulladékkezelést (szelektív edények
elhelyezése, bálapréses hulladéktömörítés), vizet
takarítanak meg az esõvíz összegyûjtésével (wc
öblítésére használják). Biomasszával fûtenek,
geotermikus falhûtõ rendszert vezettek be és napkollektorok szolgáltatják a meleg vizet, az áramtermelést és a speciális fényforrások ellátását. A
kerékpáros közlekedés feltételeinek javításáért is
sok mindent megtettek.
Vállalják, hogy aktívan részt vesznek a
környezeti nevelésben, átadják mindazt a tudást,
amit itt a rendszer mûködése közben szereznek.
Mindez 55 és fél millió forintba került, melynek
95 százaléka támogatás: az Európai Regionális Fejlesztési alap társfinanszírozásával valósul
meg, s fejezõdik be az év végére. A fejlesztés
elemei részletesen megtekinthetõk az intézmény
honlapján: http://balatonszarszo.lutheran.hu
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Labdarúgás

Asztalitenisz

A biztató utánpótlás

Elsöprõ hazai gyõzelmek

A vakáció befejezõdése után, újult erõ
vel láttunk neki a munkának. A régi arcok mellett, a szülõk lelkesedésének és
toborzóinknak köszönhetõen, nagyon
sok új gyermek jelentkezett edzésre.
Az eddigi edzéslátogatottságot és kitartást látva bizakodhatunk, hogy ez
a lendület és kedv, a továbbiakban is
megmarad!
Jelenleg három különbözõ csoport
szerint folyik az oktatás. Az U-11-es kor
osztályt a 2001-2002-ben, az U-9-est
a 2003-2004-ben, az U-7-est a 2005után született gyermekek képviselik. A
jobb és átláthatóbb munkavégzés cél
jából a gyermekek edzéseit, korosztályok szerinti más napokon és idõpontokban tartjuk meg. Szeptember hónapban
tizenöt alkalommal edzett a különbözõ
korosztály, a látogatottság minden alkalommal kiemelkedõen magas számú
volt. Versenyigazolással rendelkezõ focistáink száma a hónap végére elérte a
huszonnyolcat, megosztás szerint, U-11.
tizenkét fõ, U-9. öt fõ, U-7. tizenegy fõ.
Szeptember 24-én vettünk részt a
Körzeti Bajnokság elsõ fordulóján, amit

Befejezõdtek a 2011. évi Somogy
Megyei Felnõtt Amatõr Körverseny
küzdelmei.
A IV. forduló Nagybajomban volt és
két ezüstérmes helyezést értek el versenyzõink. Férfi egyéni: II. Illés Gergõ; Férfi
páros: II. Illés Gergõ – Fehér András
Az V. fordulót Szárszón rendeztük
okt. 15-én és elsöprõ szárszói sikerek
születtek. Versenyzõink öt versenyszámban 4 elsõ, 4 második és 4 harmadik
helyezést értek el. Ez a verseny volt a Fehér Sándor Emlékverseny. Az eredményhirdetés után a résztvevõk a temetõben
tisztelegtek a névadónak.
Elkezdõdtek a csapatbajnoki küz
delmek is az I. csapat négy fordulót
játszott:

Tabon tartottak. Ezen a felmérõn, azon
kívül, hogy igen eredményesen szerepeltek a gyermekek, azzal is büszkél
kedhettünk, hogy minden korosztályban teljes csapattal tudtunk kiállni. A
tornán, csapatainkból külön elismerésben részesítették a jelen lévõ szakemberek Nagy Zoltánt, Mihályi Bencét és
Balatoni Bálintot.
Meg kell még említenem, külön büszkeséggel tölt el, hogy az elmúlt évben
a korosztályunkban szerepelt gyermekek közül ma már az U-16-os csapatot
erõsíti Zrínyi András, Vidóczi László,
Kovács Arnold, Kálosi Norbert és Szekér Bálint is.
Jelenleg teljes erõvel készülünk a
következõ Bozsikos tornára, ami október 15-én kerül megrendezésre, Balatonszemes lesz a helyszín.
Végül megemlíteném az edzéslátogatottság és elvégzett munka alapján
a leglelkesebb focistákat, akik név sze
rint : Telek Krisztián, Máj László, Jerkus
Brájen Teofil, Barti Dominik, Simon Milán, Hegyi Ákos és Alex.
(Agócs Attila

Felnõtt csapat eredményei
Balatonkeresztúr- Balatonszárszó
Balatonszárszó- Mezõcsokonya
Babócsa- Balatonszárszó
Balatonszárszó-Buzsák
Tab- Balatonszárszó
Balatonszárszó- Csurgó
Kaposmérõ- Balatonszárszó
Somogyvár – Balatonszárszó
Balatonszárszó- Marcali
Nagyberki –Balatonszárszó

2:0
0:0
4:1
4:2
3:3
1:2
1:0
1:1
4:1
4:1

(aug. 21.)
(aug. 28.)
(szept. 4.)
(szept. 11.)
(szept. 18)
(szept. 25.)
(okt. 1.)
(okt. 8.)
(okt. 16.)
(okt.23.)

A csapat hátralévõ õszi mérkõzései
Nagyberki-Balatonszárszó
Balatonszárszó-Lengyeltóti
Balatonszabadi-Balatonszárszó
Balatonszárszó-Kiskorpád
Karád-Balatonszárszó
Balatonszárszó-Lábod

okt. 23. 14 ó. 30.
okt. 30. 14. ó.
nov. 06. 13. ó 30
nov. 13. 13 ó. 30
nov. 20. 13 ó.
nov. 27. 13 ó

Rózsa Géza emléktorna

Idén szeptember 24-én immár a második
alkalommal gyûltek össze a szárszói focipályán Rózsa Géza egykori barátai,
szárszói és siófoki csapattársai, hogy
egy barátságos mérkõzés keretében
adózzanak Géza emlékének. A meccs

Grand-Gold Kupa Dunántúli Utánpótlás Bajnokság házigazdája november 20-án
Balatonszárszó lesz. A nagyjelentõségû összecsapásra jelentõs klubok vonultatják
fel versenyzõiket. Balatonendréd, Lengyeltóti, Kaposvár, Nagykanizsa, Hévíz,
Veszprém, Celldömölk, Székesfehérvár, Sárbogárd, Dunaújváros, Szabadbattyán,
Pécs és Komló vendég együtteseit fogadja a szárszói csapat.

Ritmikus gimnasztika

Kezdõdik a nagy felkészülés
Nos, a nyári edzéseket augusztus elején
befejeztük, majd szünetet tartottunk, s most
Októbertõl újra teljes gõzzel elkezdenek
edzeni a ritmikus gimnasztika szakosztály tagjai. A tervekrõl így számol be
Csanádiné Orbán Éva: – Terveim szerint
az alsósokat egy decemberi, a felsõsöket
egy jövõ márciusi versenyre készítem fel.
Az elsõ a „Heni Néni Emlékverseny”, ami
évek óta megrendezett nívós országos

után a résztvevõk a fõszervezõ, Molnár
Istvánék udvarán a Várhegyi László által
készített vacsorán folytatták a beszélgetést és elevenítették fel régi közös élményeiket. Az estet megtisztelte jelenlétével
Dorogi Sándor polgármester úr is.

bajnokság. A második pedig az ún. „Ber
czik Sára Emlékverseny”, a legrangosabb
országos hírû esemény. Stella a Magyar
Bajnokság Országos Döntõjére készül,
amire a Vidékbajnokságon elért harmadik helyezéssel jutott fel, ez november
5-6-án lesz Budapesten. Emellett a horvátországi „Rondo Cup” nevû nemzetközi
találkozóra gyakorol, amelyet november
19-én tartanak Eszéken.

Karatésaink a dobogón, Szombathelyen
Október 8-án tizedik alkalommal rendezték meg Szombathelyen a Goju Kupa
elnevezésû karate versenyt, melyen a
szárszóiak elsõ alkalommal vettek részt.
A remek szervezésû versenyen
a hazai csapatok mellett Ausztria,
Szlovákia, Szerbia és Szlovénia is
képviseltette magát.
A közel 180 fõt felsorakoztató
mezõnyben, 27 klub közül az alábbi
eredményeket értük el:
Kálosi Roland: 2 .korcsoport kata
bronz, kumite ezüst érem,
Susóczki Dávid: 7. korcsoport kata
ezüst érem,

Szekér Bálint: 5. korcsoport kata
bronz, kumite bronz érem,
Varga Barna: 6. korcsoport kata
arany érem,
Végh Viktória: 1. korcsoport kata
ezüst, kumite arany érem,
Hegyi Alex: 2 .korcsoport kumite
bronz érem,
Simándi Gergely: 11. korcsoport
kata ezüst érem,
A Balatonbudo csapat értékelésben
a dobogó harmadik fokára állhatott
fel.
Somogyi Péter
Edzõ

ISKOLAI SPORTEREDMÉNYEK

tékos játéklehetõséghez jutott, és többféle
támadási és védekezési módot is kipróbálhattunk. Az iskola tanulóinak és tanárainak lelkes szurkolása mellett 30:7 arányban nyertünk. Gratulálok a lányoknak,
és bízom benne, hogy a gyõzelem újabb
motivációt ad az edzésekhez is.

Labdarúgás
2011. október 13-án Siófokon, a Baross
Gábor Szak- és Középiskolában hét csapatos tornán vettünk részt. A sorsolás nem
kedvezett nekünk, hiszen a késõbbi elsõ
és második helyezettel kerültünk egy selej
tezõ csoportba. Ennek ellenére jól helyt
álltunk: egy döntetlen mellett a késõbbi
bajnoktól szenvedtünk tisztes vereséget.
Így az ötödik helyen végeztünk.

Az emléktorna két csapata

B.szárszói NKSE – Tabi VSE 7:3
Sió Fc – B.szárszói NKSE
0:10
B.szárszói NKSE – Siófoki VSE 7:3
Taszár SE – B.szárszói NKSE 8:2
A tavalyi bajnokság arany és ezüst
érmesétõl nagy csatában vereséget
szenvedtünk, de a bronzéremre tovább
ra is esélyes a csapat.
Október- novemberi versenynaptár:
A csapatbajnokságokban három csapattal veszünk részt, így minden héten
2-3 mérkõzést játszanak csapataink.
Kiemelkedõ egyéni versenyek:
Okt. 22. Kaposvár: Megyei serdülõ
TOP10 bajnokság 2–2 szárszói leány
és fiú induló
Nov. 5. Bszárszó: Somogy Megye
2011. évi Veterán Bajnoksága

Kézilabda
Barátságos mérkõzésen mértük föl a
7–8. osztályos leány csapat erejét. Régi
riválisunkat, a Balatonföldvárt október
6-ra hívtuk vendégségbe. A háromszor
20 perces összecsapáson mind a 14 já-

Idén október 7-én az elsõ fordulóval útjára
indult a Kézilabda Házi Bajnokság, mely
re évfolyamonként jelentkezhettek a fiú és
leány csapatok.
Az elsõ fordulóban a következõ eredmények születtek:
8. leány – 7. leány
28 : 24
8. leány – 6. leány
19 : 18
7. leány – 7. fiú
32 : 30
7. leány – 6. leány
31 : 25
6. leány – 7. fiú
28 : 26

ÉVVÉGI PROGRAMAJÁNLÓ

Hírek, programok

November
November 18. (péntek) 17 óra
Karácsonyfadíszek készítésére várja a gyerekeket és az anyukákat a
Családosok Szárszóért Civil Szer
vezet a Mûvelõdési Házba.
November 26. (szombat) 15 óra
Mézeskalács sütés a gyerekekkel
Családosok Szárszóért Civil Szer
vezet szervezésében a Mûvelõdési
Házban.

TURI LÁSZLÓNÉ GOBELIN KIÁLLÍTÁSÁT október 21-én nyitotta meg Dorogi Sándor polgármester. A kiállítás megtekinthetõ november 23-ig hétfõtõl-csütörtökig 16
óráig, pénteken 13 óráig a Polgármesteri Hivatalban.
„Energiatakarékos épületgépészeti megoldások”
Szakmai konferencia és nyílt nap a
balatonszárszói Evangélikus Konfe
rencia és Missziói Otthonban
2011. november 21. 10 órától
Az érdeklõdõk információt szerezhetnek a megvalósított energiatakarékos
megoldásokról. A részletes program
az intézmény honlapján olvasható.
A konferencián a részvétel ingyenes,
ebédet térítésmentesen biztosítunk.
Mindenkit szeretettel várunk!
A Balatonszárszói Turisztikai
Egyesület október 13.-án tartotta
meg éves közgyûlését. Értékelték a
2011-es évet, beszéltek az elõttük álló
feladatokról, és új tagokat is felvettek.
Kazsoki István titkár lemondása miatt
megváltozott az elnökség. Az új titkár
Némethé Szabó Magdolna, az alelnök
Fonód Ferenc lett.
OKTÓBER 20-ÁN LÉTREJÖTT a Balatoni
TDM Szövetség, amelynek tagja lett a
Balatonszárszói Turisztikai Egyesület
is. Az elnökségbe beválasztották Rácz
Sándort.
PÉNZ AZ ABLAKBAN, legalábbis a kistérségi énekstúdióra. Ezzel a nem vi
dám hírrel tért vissza polgármesterünk
a legutóbbi a kistérség ügyeit tárgyaló
értekezletrõl. Dorogi Sándor azoknak a
fiatal, tehetséges énekesek továbbtanulásához kérte a 13 település vezetõinek
támogatását, akik már számos rendezvényen bizonyították a nyáron, hogy
mint helybeliek képesek színesíteni a
programokat és öregbíteni a települé
sük hírnevét. Az ügyet még néhány
tízezer forint támogatásra sem méltatta,
így a tanítás- tanulás folytatását más forrásból próbálják meg Balatonszárszón
megoldani.
EZER KÖZMUNKÁS indul meg állítólag
a Balaton parton, hogy az illegális kihelyezett stégeket begyûjtsék.
A mi partszakaszunkon mintegy tíz
darabot találtak a közterületen, amit
elszállítanak a kht. munkatársai, ha a
tulajdonosok nem gondoskodnak az elhelyezésükrõl.
KOMPOSZTÁLJÁK és újrahasznosítható
anyaggá darálják azt a nagy mennyi
ségû nyesedéket és zöld hulladékot,
amelyet a szárszóiak és a nyaralótulaj
donosok tettek ki az arra kijelölt he
lyekre. A Gyulai Pál utcában már
három olyan komposztálóban érik a

zöldhulladék, amit jövõre már hasznosítani lehet.
AZ ÚJSZÜLÖTTEK LIGETE új helyre kerül.
A Jókai utcában ugyanis kiszáradt az a
11 facsemete, amit az elmúlt évben ültettek. Többek vélemény szerint a vasút
közelsége, de a megközelíthetõsége
sem tette igazán alkalmassá a területet,
hogy ott folytatni lehessen a fásítást. Így
a legutóbbi képviselõi döntés szerint az
Öreg-hegyi szabadidõ parkban jelölnék
ki a helyet, ahol az újszülött szárszóiak
érkezése alkalmából facsemetét ültetnék, és rendszeresen öntöznék is, hogy
ki nem száradjon.
A ZENE VILÁGNAPJA alkalmából
meghívást kapott a Soli Deo Gloria
kórusunk a Balatonlellei Zenebarátok
Közhasznú Alapítvány elnökétõl és a
házigazda Sotto Voce Kamara Kórus
mûvészeti vezetõjétõl az október elsejei
kórustalálkozóra. A lellei katolikus temp
lomban rendezett ünnepségen részt vett
a látrányi Csillagszemû Kamara Kórus
és a kaposvári Zenekedvelõk Kórusa.
Az önálló mûsor után közös kánonnal
fejezték be az estet.
FELKÉSZÜLTEK A TÉLRE a Csukás Színházban és a strandon is. Az általános
víztelenítés mellett a tervek szerint figyelõ kamerával látják el a színház
épületét, a rágcsálók ellen elvégzik
a védekezései munkát, letakarják a
székeket, és a színpadot is megvédik
egy oldalsó ponyvával a havazástól. A
strandról összegyûjtötték a bútorokat,
folyamatosan gyûjtik a lehullott leve
leket, és a fákat is megfiatalítják.
MÉHNYAK RÁK ELLENI VÉDÕOLTÁST
kapnak településünk általános iskolájának 7. osztályos tanulói, melynek
költségeit az önkormányzatunk vállal
ta.
A KROKODIL CSAK „MEGKÓSTOLTA” azt a két fiatalembert, akik az új
jövevény érkezésekor, és szálláshelyére
emelésekor közremûködtek. Településünk
krokodil parkjának vezetõje a SzárszóTévében beszélt arról, hogy ha a krokodil
harap, abból nagyobb a baj. Itt viszont
az történt, hogy a szállítást és a száján
lévõ kötelet nehezen viselõ jószág csapkodott, nem volt könnyû fogást találni raj
ta. A fogai pedig a száján kívül vannak,
és így sértette meg vele az egyik fiatalembert. A másikuk pedig a farok részen segédkezett, s neki is az érdes bõre okozott
kisebb sérülést.

November 26. (szombat) 16 óra
Karácsonyfa kiállítás megnyitója a
Községháza elõcsarnokában.
Közremûködik a Szárszói Énekstúdió.
November 27. (vasárnap) 15 óra
Zeneiskola növendékek és hittan
csoportok adventi mûsora a Református templomban.

December
December 04. (vasárnap) 16 óra
Mikulás- nap
Ajándék a Mikulás puttonyából,
gyerekek megvendégelése
Családosok Szárszóért Civil Szer
vezet és a Mûvelõdési Ház közös
programja.
December 21. (szerda) 10 óra
Iskolai karácsonyi ünnepség a Református templomban
December 21. (szerda) 11 óra
Zeneiskola karácsonyi koncertje a
Mûvelõdési Házban
December 22. (csütörtök) 18 óra
Soli Deo Gloria Kórus karácsonyi
hangversenye a Katolikus templomban

Meghívó a nyugdíjas estre
A Balatonszárszói Nagyközségi Önkormányzat
sok szeretettel meghívja a település nyugdíjas lakosait
vacsorával egybekötött vidám mûsoros délutánra
november 19-én, szombaton 16 órára a Mûvelõdési Házba.
Pihenj aktívan!

Keddi torna a jó kondiért
A nõk alapvetõen tetszeni és megfelelni
akarnak minden helyzetben. Fontos
számukra az elismerés. Az asszonyok
otthon és a munkahelyen a stressztõl
és egyéb problémáktól a mozgás útján
tudnak legjobban kikapcsolódni és
energiával feltöltõdni. Persze, sokan a
súlyfeleslegtõl akarnak megszabadulni.
Kezdik a különbözõ fogyókúrákkal,
majd a jo-jó effektus ráébreszti õket,
hogy az életmódváltás sokkal hatáso
sabb lenne erre a problémára is.
A civilizációs betegségek között
elõkelõ helyet foglal el a gerincprobléma. A hátfájás, a derékfájás több okra
vezethetõk vissza. Az izomgyengeség
tõl a komoly reumatikai betegségekig
bármi számításba jöhet. A helytelen
testtartás, a túlzott fizikai megterhelés,
a túlhajszolt életmód is oka lehet gerinc
fájdalmainknak. A megelõzésrõl min

denhol hallunk, de csak akkor hisszük
el a tényt, ha már betegekké váltunk.
Tegyünk valamit kondinkért és a gerincbetegségek ellen! A szárszói mûvelõdési
házban már évek óta tornáznak lányok,
asszonyok, akik az egy órai „munka”
után oldottan, fitten térnek haza.
Minden kedden 17:30-tól lehetõség
van az „aktív pihenésre”. Nem kell sok
eszköz a test rendszeres karbantartásához. Egy polifoom-szivacs, egy megfelelõ ruházat, egy pár súlyzó és kezdõdhet az edzés. Természetesen az irányított
mozgás helyett sétálhatunk, túrázhatunk.
Amíg lehet, addig vegyük elõ a kerékpárokat és fedezzük fel a környéket!
Higgyenek nekem! Minden testedzés fontos, de a legfontosabb, hogy
élvezzük!
Hajdú Judit

(aerobik edzõ)

SZÍNJÁTSZÓ MÛHELY INDUL BALATONSZÁRSZÓN

Az általános iskola felsõ tagozatos ifjúsága körében október 21-én indult színházi mûhelyünk Lengyel Zsófia budapesti mûvésztanár irányításával. Helyszíne
az általános iskola könyvtára, a foglalkozások minden pénteken délután 3
órától fél 5-ig zajlanak. Az alkotómunka alapja az öröm, a játék, a szívvel
való tanulás. A színjátszó mûhely célja sokrétû: egyrészt a tanulók a drámapedagógia eszközeivel megtanulnak egymásra figyelni, megtanulják egymást
segíteni, másrészt lehetõséget ad a személyiségfejlesztésre, az önkifejezésre,
a színpadon való bemutatkozásra. A mûködéséhez szükséges anyagi feltételekhez a mûvelõdési ház hozzájárul.

A SOMOGYI ÖTÖK már készülnek a nyárra. Balatonszárszó, Kötcse, Nagy
csepely, Szólád és Teleki közösen akarják megmutatni a látnivalóikat, hagyományaikat, tehát mindazt, amiért érdemes idejönni üdülni, kikapcsolódni,
feltöltõdni. Az öt polgármester a legutóbbi tanácskozáson arról határozott,
hogy közösen pályáznak egy olyan film elkészítésére, amely az öt település
és környéke vonzerejét megmutatja, és alkalmas lenne arra, hogy hazai és
külföldi televíziós csatornákon, kiállításokon és szakvásárokon is bemutassák.

8 SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ
Mindenszentek, Halottak napja

Kedves Szárszóiak!

Az imádság és az öröm ideje
Amikor Rómában tanultam egy budapesti barátom meglátogatott az örök
városban, és beszélgetés közben egy
érdekes észrevételét osztotta meg velem.
„A rómaiak gazdagok.” Aztán kifejtette,
hogy szerinte a budapestiek szegények,
mert ugyan gyönyörû a város, lakói úgy
élnek, mintha számukra csak ez a világ
létezne, vagyis szegények. A rómaiak
gazdagok, mert nekik nem csak ez a
világ van, õk tudják, hogy egy örök
hazának is gyermekei.
Urunk, Jézus Krisztus megígérte,
hogy: „Aki megvall engem az emberek
elõtt, én is megvallom õt, mennyei Atyám
elõtt!” Az apostolok korától kezdve, oly
nagy számban vallották meg életükkel
és vérükkel az Urat, hogy a sok névte
Önkormányzati hírek
A képviselõtestület novemberi ülésének
programja
1. A 2012. évi költségvetési koncepció
elfogadása
Elõadó: Dorogi Sándor polgármester
Elõzetesen megtárgyalja a pénzügyi bizottság
2. Tájékoztató az Önkormányzat
2011. évi III. negyedéves pénzügyi
gazdálkodásáról, elõirányzat módosítás
elfogadása
Elõadó: Dorogi Sándor polgármester
Elõzetesen megtárgyalja a pénzügyi bizottság
3. Önkormányzati célkitûzések felülvizs
gálata
Elõadó: Dorogi Sándor polgármester
4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal
éves tevékenységérõl
Elõadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegy
zõ
5. Civil szervezetek beszámolója
Elõadó: civil szervezetek vezetõi
DECEMBER:
1. A költségvetést megalapozó önkor
mányzati rendeletek felülvizsgálata
Elõadó: Dorogi Sándor polgármester
2. Beszámoló a Szárszóért Nonprofit Kft.
tevékenységérõl
Elõadó: Bóka Jánosné a Szárszóért Kft
ügyvezetõje

✟ Gyászközlemény
2011. augusztus 26-án Szultos
Ferencné
2011.szeptember 24-én Székely Gyuláné
2011. október 21-én Tefner
Kálmánné
Részvétünket fejezzük ki a
gyászoló hozzátartozóknak.

len szenteknek nem tudtak külön-külön
napot szentelni. Ezért a IV. századtól
kezdve egy napot szentel Egyházunk,
amikor minden szentjérõl megemlékezik.
609-ben szentelte fel IV. Bonifác pápa
keresztény templommá Szûz Mária és
az összes vértanú tiszteletére a római
Panteont, mely valaha az összes pogány
isten tiszteletére épült. IX. Gergely pápa
(827—844) az aratás és a szüret
munkáinak elvégzése utánra, november
1-jére tette át Mindenszentek ünnepét
annak érdekében, hogy a zarándokok
ellátása ne ütközzön nehézségekbe. A
temetõi esti gyertyagyújtás már a halottak napi vigíliának a része, amikor
azokért az elhunyt szeretteinkért imádkozunk, akik még nem értek célba, még

tisztára kell mosniuk köntösüket, hogy a
mennyei lakoma részesei lehessenek.
Ezekben a napokban még elevenebbé
válik az Egyház három részének az egysége. A megdicsõült Egyház (szentek)
közbenjár értünk, a zarándok Egyház
tagjaiért, és együtt fohászkodik, engesztel velünk a tisztuló Egyház tisztítóhelyen
lévõ tagjaiért. Az imádság és az öröm
ideje ez, amikor rádöbbenhetünk, hogy
mi sem vagyunk szegények, sõt gazdagok vagyunk, mert számunkra is létezik
a valóságos lelki világ,– Isten országa,
a mennyország – ahol van egy boldog
viszontlátás az Isten- és emberszeretõk
számára.
Tomanek Péter
plébános

Adventrõl, a várakozásról
Az adventrõl a hajnali Rorate misék jutnak
legelõször az eszembe. A templomban
felcsendült az ének: „Harmatozzatok égi
magasok, Téged vár epedve a halandók
lelke, Jöjj el édes Üdvözítõnk!” Aztán
felnõve, a kedves gyermekkori élmények
után, kezdtem jobban megérteni advent
jelentõségét. Várakozásban élünk. Az Úr
eljön! Közeleg a karácsony és az advent
nemcsak a négy hetet jelenti a kis Jézus
születésének ünnepe elõtt, hanem advent
az egész földi életünk, mely után – halálunk pillanatában- eljön az Úr, találkozunk vele. Mert nem a csillogó-villogó
kirakatok, hangulatkeltõ adventi csecsebecsék, lámpafüzérekkel feldíszített fák,
ablakok, és a bejárati ajtókra akasztott
díszes adventi koszorúk, jelentik az adventet, hanem a Krisztusváró, megtisztulást keresõ, bûnbánó emberi szívek,
életek! Nincs erre idõnk? Nem érünk rá?
Mennyi üresjárattal van tele az életünk.

Az advent és az adventi ima olyan, mint
a lélegzetvétel és Jézus kéri is tõlünk:
„virrasszatok és imádkozzatok”! Kellenek tehát az ilyen idõszakok, amikor
az Úrra figyelünk, kijelölt idõk, amikor
felkészülünk, Vele találkozunk.
Mennyire várjuk egy barátunkkal való
találkozást, mennyire készülünk, ha egy
kedves ismerõsünk jön hozzánk. Ugyan
így vagyunk Jézussal is? Várunk-e arra,
hogy õ majd az esti imánkban meglátogat bennünket? Figyelünk-e arra, hogy
egész nap velünk van, velünk szeretne
lenni? Felismerjük-e érkezését a másik
ember, a legkisebb személyében?
Adventben õszintén kell keresnünk
a választ ezekre a kérdésekre, mert az
igazi adventi elõkészület az IGEN kimondása jelentené számunkra.
Tomanek Péter
plébános

Ünnepváró karácsonyfa díszítés
A nõk a Balatonért Egyesület szárszói
csoportja ünnepváró karácsonyfa díszítésre hívja a civil szervezeteket, alkotó
csoportokat és magán személyeket.
Célunk: a karácsonyfa díszítés sokszínûségének bemutatása, a karácsonyi ünnepekhez kötõdõ hagyományok
felelevenítése, az alkotócsoportok
összefogása, a közös együttlét, a
közös ünneplés. Jelentkezési határidõ:
2011. november 21. telefonon vagy emailben: 30/5528-098,

30/5924-246, prskpozsega@gmail.
com, dancsecsklara@gmail.com.
A jelentkezõktõl egy és két méter
közötti mû- illetve igazi fenyõfák díszítését várják, de a nem szokványos,
merész, de ízléses dekorációk is méltán
arathatnak sikert.
Díszítés: 2011. november 25.
(péntek) 15-17 óra között a Községháza
elõcsarnokában. A karácsonyfa kiállítás
megnyitója és értékelése: 2011. november 26-án, szombaton 16 órakor lesz

Vöröskeresztes ruhabörze

Jó tudni!

Színházunk névadóját jelölték a Prima Primissima díjra. Kétféleképpen
adhatjuk le szavazatunkat Csukás
Istvánra.
A www.primissima.hu/internetesszavazas internetes oldalon és a
70/70-77-000 telefonszám hívását
követõen, a kettes gomb megnyomásával jelölhetjük.

József Attila Mûvelõdési Ház
állandó foglalkozásai:
Nyugdíjas Néptánc és Dalkör
hétfõ 17:00-19:00
Kondicionáló torna
kedd 17:30-18:30
Szárszó Néptáncegyüttes próbái
kedd 19:00-22:00
csütörtök 19:00-22:00
Szárszói Énekstúdió
szerda 15:00-17:45
Soli Deo Gloria Kórus
szerda 18:00-20:00
Zenebölcsi
péntek 10:00-11:00
Ritmikus gimnasztika
szombat 9:00-12:00

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:
2011. augusztus 26-án Surinás Pál
és Walter Imola Ágnes
2011. augusztus 27-én: Tóth Norbert Roland és Fleck Melinda
2011. szeptember 10-én: Nagy Balázs Zsolt és Prekáczka Mónika
2011. szeptember 23-án Kiss
Gergely Attila és Lászlófalvi-Eördögh
Katalin
Gratulálunk és sok boldogságot
kívánunk!
Született: 2011.szeptember 27-én
Bónay Enikõ ( Bónay Tamás és
Kovács Viktória Katalin kislánya)

SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ
8624. Balatonszárszó,
Hõsök tere 1.

Egry Ágnes védõnõ tanácsadói
telefonszáma: 84/362-776,
mobil: 06/30-2044-323

Polgármesteri Hivatal:
84/362-501

Csukás Istvánra!

Kiadja két havonta:
Balatonszárszó Önkormányzata

Felnõtt és gyermek orvosi ügyelet:
84/340-113

Rendõrségi körzeti megbízott
hívószáma:
30/441-9318, 30/916-6534

Szavazzunk
minél többen

Polgármesteri Hivatal:
84/362-501
A Magyar Vöröskereszt Balatonszárszói
Szervezete október 12-én az összegyûjtött adományokból ruhabörzét tartott
az arra rászoruló családoknak. Télikabátok nadrágok és egyéb kiegészítõk közül

válogathattak. A meglévõ készlet erejéig
továbbra is várják azok jelentkezését,
akiknek szükségük van téli ruhanemûre.
Jelentkezni Egry Ágnes védõnõnél illetve
a családgondozóknál lehet.

www.balatonszarszo.hu
Tervezõszerkesztõ: KIT Bt.
Szerkesztette: Oláh Erzsébet

