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Megalakult
a Szárszói Fiatalok Baráti Köre

A polgármester köszöntötte a fiatalokat, akinek még a gitárjára is szükség volt e jó kis buliban.

B

rüsszel és Berlin, Budapest, Szeged,
Pécs többek között innen érkeztek haza azok a fiatalok, akik eljöttek december 27-én a polgármesteri
meghívásra, hogy a karácsony, a sze
retet ünnepén itt is és így is örüljenek
egymásnak. És persze, ott voltak szép
számmal a helybeli fiatalok, akik ugyan
csak örültek, hogy a képviselõk figyelnek, számítanak rájuk. Sokan levélben
köszönték meg a meghívást, de a vizs
gaidõszakra, vagy családi kötöttségre,
a távolságra hivatkozva nem tudtak
eljönni az összejövetelre, de várják a
következõ alkalmat.
Pacskó Vivien, Veszprémben tanuló
gimnazista köszöntötte Dorogi Sándor
polgármestert és a képviselõtestület
tagjait, akik csaknem teljes létszámban
megjelentek a fiatalok fogadására.
Az iskolánk ötvenedik évfordulója
adta az ötletet, hogy még nagyobb sza
bású összejövetelt szervezzünk az innen
indult fiataloknak. A legnagyobb örömet
az jelentette számomra, hogy a fiatalok
milyen szépen vallottak iskolai, szárszói
kötõdésükrõl szóban és levélben – mondta
köszöntõjében a polgármester. – Elszólította õket az élet, az ország, a világ más
tájaira, de a személyes kapcsolat ápolására igen nagy szükség van. A helybeli
fiatalok vezetésével pedig jó lenne egy
olyan társaságot kovácsolni, akik már most
is jó példát adnak, ha önkéntes munkára
van szükség, de egymás társaságában,
szórakozva, sportolva, zenélve is örülni
tudjanak, hogy szárszóiak.
Folytatás a 2. oldalon: képes
beszélgetés a találkozó résztvevõivel ›

Itt pedig a fiatalemberek társaságában Pacskó Vivien, aki mûsorvezetõje és elõadója
is volt az estnek.

Nagy Mátyás rövid ideig ült a barátok társaságában: ez a szárszói hölgykoszorú vette
körül: Gyurka Mirandola, Hegedûs Réka, Németh Klaudia és Erõss Orsolya.

Újévi jókívánság
Bort, búzát, békességet! Elõször is jó
magyar köszöntés szerint mindenkinek
ezt kívánom az új esztendõben. Másodszorra pedig pedig, hogy legyen jó
szárszóinak lenni!
Úgy érzem, bõ egy éve nagyot fordult
itt világ. Pedig nem épültek kacsalábon
forgó várak és középületek. Sajnos, a
munkanélküliek száma sem lett keve
sebb. De, ami történt, számomra maga
volt a csoda. Balatonszárszó az országos érdeklõdés középpontjába került.
Noha egyes sajtóorgánumok szerint a
jó hír, nem hír. Innen pedig jószerivel
csak örömhírrel szolgálhattunk.
Feltehetnénk a kérdést: a látható, a
kézzel fogható változás, azaz a kertmozi színházzá alakításának eredménye ez? A válaszom, hogy sokkal
inkább az, hogy mindannyian egyet
akartunk.
Egy fecske nem csinál nyarat.
Minthogy egy polgármester sem „csi
nálhat” egymaga „nyarat”. Ezt mind
együtt akartuk: a civilszervezetek,
a település apraja-nagyja, pince- és
üdülõ tulajdonosok. Együtt teremtettük
meg a rendet, azaz a tisztaságot, és
ami legalább akkora teljesítmény, sike
rült is megõrizni. Együtt vártuk nyáron
a vendégeket. Együtt örültünk, hogy
a környék legvonzóbb strandja lett a
miénk.
Meg kellett oldalni a kellemesen
nehéz feladatot, hogy miként lehetne
még egy-két elõadással megfejelni a
programot, mert egy elõadásra nem
fértek be a nézõk. Együtt értük el,
hogy jó vendéglátók vagyunk, hogy
évtizedek óta visszatérõ vendégeink
vannak.
Együtt vigyázunk a településünk
pénzére, az adóforintokra. Arra,
hogy ne szálljunk el, ne akarjunk
mindenkivel versenyezni, erõn felül
költekezni. Együtt vigyázunk szellemi
és kulturális értékeinkre, ezt szeretnénk leginkább az egész ország,
vagy az itt vendégeskedõ külföldiek
számára is közkinccsé tenni. Együtt
vigyázunk a környezetünk és a levegõ
tisztaságára, hogy itt ne legyen szmog
riadó, hogy a nyesedéket, a falevelet
a virágoskertjeink talajának javítására
használjuk.
Az óévbúcsúztató megint maga volt
a csoda. A képviselõtestület meghí
vására szép számmal jöttek el a polgármesteri hivatal elé, hogy együtt
köszöntsük 2012-t, együtt énekeljük
el a Himnuszt. Ez újból erõt ad önmagunk magújítására a teljesítményünk
felülmúlására.
Kívánok ehhez mindenkinek erõt,
testi-lelki
egészséget, hogy az év
valamennyi napján azt érezhesse: jó
Szárszón lakni, jó szárszóinak lenni.

Eredményekben gazdag, boldog Új Esztendot kívánok
magam és a képviselo testület nevében:
Dorogi Sándor, polgármester
www.balatonszarszo.hu
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Megalakult a Szárszói Fiatalok Baráti Köre
› Folytatás az 1. oldalról
A zsíros kenyér, teás és forralt boros
partin – nem kis erõfeszítések árán
egy jó kis buli is kerekedett. A mûsort
a Szárszói Énekstúdió mûsora nyitotta,
majd Pacskó Vivien mondott el egy mai
témájú novellát: milyen lelki megrendü
lést okoz, ha nem figyelnek egymásra a fiatalok. A hangulatváltásról a
Csanádi család gondoskodott. Stella
hegedûszólóját énekkel és a ritmikus
gimnasztika legremekebb gyakorlataival kombinálta, majd édesapja, And
rás gitárkíséretével olasz örökzöldeket
adta elõ. És jöttek az est sztár-vendégei, akik éppen ezen a színpadon mutatkoztak be 15 éve.
Dorogi Péter, aki zenekarával azóta
járja az országot, világot – egy szép
magánszámmal nyitott – majd felállt a
régi formáció: (Ifjabb) Dorogi Sándor,
az akkori frontember, Skálát Sándor
az ütõhangszereknél és Haász Ervin,
basszusgitáros. A régi jó makákós
szám most is bejött…
A bemutatkozás, az ismerkedés jó
hangulatú percei után közfelkiáltással megszavazták a jelenlévõk, hogy
ezennel alakuljon meg a Szárszói
Fiatalok Baráti Köre, amely a helybeliekre alapozva on-line tartani tudja
a kapcsolatot a távolabb élõkkel is.
Szekér Gábor alpolgármester javasolta: az önkormányzat találjon egy
olyan helyiséget, ahol a fiataloknak
egy saját klubja lehet. Mikulcza Gábor képviselõ is azt szorgalmazta: e
találkozónak a mindennapi életben is
legyen folytatása. Sok szárszói illetõségû fiatal segíthet a település jó hírnevét tovább vinni.
Mielõtt megkezdõdött a baráti csoportosulás és összeborulás, a polgár
mester bejelentette: szeretné a szeretet
ünnepét így is meghosszabbítani: tehát, 2012. December 27-én Veletek
ugyanitt.

Az ország, világ minden részébõl elfogadták a fiatalok a meghívást.

Haász Veronika

Kocsis Norbert

Katona Ildikó

Pacskó Vivien

volt az egykori osztálytársával, Kilvinger
Gáborral való találkozás.
Balogh András Pécsett tanul ipari termék
és formatervezõ mérnök szakon. Minden
hétvégén hazajön a szüleihez, és örülne,
ha rendszeresen találkozna a barátaival.
Nyári Zsolt, szintén a pécsi illetõségû
egyetemista, a természettudományi kar
informatikus-fizikus szakán. Szerinte már
régen meg kellett volna lépni ezt az elhatározást, hogy az összetartozást ily módon is erõsítsük.

Itt voltunk kisiskolások
A találkozón résztvevõ legtöbb fiatalnak
már most volt olyan ötlete, amellyel még
vonzóbbá lehet tenni ezt a találkozót,
vagy amelybõl már most profitálhat
Szárszó lakossága.
Fehér Zora Brüsszelbõl jött haza. Mint
Schuman ösztöndíjas egyelõre a mosolyával, a kellemes megjelenésével tud
lobbizni” értünk az Európai Parlament költ
ségvetési bizottságában. Elõzõ állomása
Milánóban egy mesterkurzus volt, de nyárra azért mindig hazalátogat. Nagy öröm

Fehér Zora

Szárszónak szellemisége van

Mindenki örült a találkozásnak, és jóízût beszélgetett

A fellépõk, s egyben a találkozó meghívottjai egy közös összeborulásban

A Fonyó testvérek, balról András, jobbról Károly, középen
Filinger Flórián

Katona Ildikó, Szegeden él, a Könyvmoly
képzõ Kiadó tulajdonosa és vezetõje, aki
szülei révén élõ kapcsolatban van velünk.
– Telitalálatnak éreztem egész nyáron,
ahogyan Szárszó megszólította a családokat. Ilyen egyetlen sincs széles e Balaton környékén. Ezt valójában már csak
fokozni lehet azzal, ami itt most történik.
A fiatalokat is bevonni, hogy minél több
kulturális érték teremtõdjék, és ehhez ki
mivel tud hozzájárulni. Hogy itt mennyi
tehetséges fiatal van!
Nagy Lajos, Várhegyi László és testvére Várhegyi Katalin társaságában beszél
getünk. A férfiak itthon vannak otthon,
Katalin pedig a fõvárosban banktisztviselõ, de rendszeres hazajáró. Nagyon
jó ötletnek tartják az összejövetelt, és
szorgalmazzák, hogy havonta, kéthavonta legyenek olyan nekik szóló programok,
amiért érdemes összejönni, találkozni, és
egy jót beszélgetni a helyi történésekrõl.
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Így vártuk a karácsonyt

Csukás István Prima
Primissima díjas

Hatalmas puttonnyal jött a Mikulás
Nagyon igyekezetek december 4-én a
Családosok Szárszóért Civil Szervezet
tagjai, hogy mire megérkezik a Mikulás, teljes díszben várja a mûvelõdési
ház nagyterme õt és a gyerekeket. Egy
jó kis mesejáték csak fokozta az izgalmakat, de a bátrabbak bekapcsolódhattak a mese alakításába is. Már egy
tût is alig lehetett elejteni, annyi jó gye
rek várta a meglepetést, mire a hatalmas ajándékkosarakkal bezörgetett
a Mikulás, és segítõje a Krampusz.
Apáti Emõke, a civil szervezet vezetõje
elmondta, hogy édesség és finomság
ezen felül még a büfében is várt rájuk.
Az esemény támogatóinak jóvoltából
mézeskalácsot, kuglófot, teát és kakaót
is kaptak a gyerekek az ünnepségen.

Az elsõ adventi
gyertyagyújtáskor
A Református templomban rendeztük
meg november 27-én a hagyományos
Adventi koncertet, ami az elsõ gyertyagyújtáshoz kapcsolódik. Kósiné
Koczkás Magdolna köszöntette a szép
számmal összegyûlt hallgatóságot, majd
a katolikus hittanosok õszi és adventi
verseket szavaltak. A református hittanos csoport lelkészük gitárjátéka mellett
a gyertyáról énekelt egy vidám dalt.
Az összejövetelen az ünnep jelentõségérõl, a készülõdés fontosságáról a
község református lelkésze, Hajdú Bálint
Kadosa tartott áhítatott, miután meggyújtotta az adventi koszorú elsõ gyertyáját.
A gyerekek a Hit, a Béke, a Szeretet, a
Remény gyertyáiról adtak elõ egy szép
összeállítást a katolikus hitoktató, SzabóKoncsag Renáta rendezésében.
A verseket színesítették a Zeneiskola
kórusának az ünnepkörhöz illõ adventi
dalai, melyet zongorán Kapusné Doj
csák Edit kísért, majd egy közös, ökomenikus Taize-i énekkel fejezõdött be az
elsõ adventi ünnepség. A szülõk a részt
vevõket mézes süteménnyel kínálták, és
meleg teával várták a templom elõtt az
összejövetel végeztével, mely lehetõséget adott egy kis beszélgetésre is.
Koncsag Adrienn

Három kórus hozsannázott

Talán nem túlzás, ha azt állítom, hogy
Csukás István, az író-költõ – mint színházunk névadója – megfiatalította Szárszót,
Szárszó meg õt. Ekkora sajtó- és közönség népszerûséggel talán még akkor
sem büszkélkedhetett, amikor a Süsüt, a
Mirr-Murrt, Pom-Pomot, Gombóc Artúrt,
vagy a Nagy-ho-ho -horgászt írta. Vég
re, írókat is sztárolhatunk!
Szárszó is tapsot érdemel, – így
ismerte el a településünket is az író,
amikor a Prima Primissima díj átvételekor
annak örült, hogy most már nem csak
kormánykitüntetéssel büszkélkedhet, ha
nem a közönség legmagasabb rangú
elismerésével is. A kertmozi színházzá
alakítását, és rendkívüli közönségsikerét,
mint jó példát szolgáltatta más telepü
lések számára, mondván, ha nincs elég
pénzed, toldd meg egy ötlettel.
Szívbõl gratulálunk a díjhoz, köszönjük az elismerést, örülünk, hogy készül a
nyárra, az új szezonra, s mint legfõbb
támogatónkra továbbra is számíthatunk.

Így élünk mi:
civilek a pályán

Akik az énekszó áhítatával készülnek
Jézus születésének ünnepére, eljöttek
december 22-én, csütörtökön a kará
csonyváró koncertre a Katolikus temp
lomba, amelyen három együttes ünnepi
mûsorát hallgathatták meg. Elõször
iskolánk kórusa Koncsag Adrienn vezetésével adott elõ három számot, majd
a Soli Deo Gloria Kórus összeállítását

hallgatta meg a közönség. Ez alkalommal mutatkozott be elõször – és
igen nagy sikerrel – a vegyeskar tagjaiból alakult kamarakórus, melynek
karvezetõje és szólóénekese: Pörneki
Anikó énekmûvész. Vendégeink voltak
ez alkalommal a látrányi Csillaglátó
Együttes, akik szintén szívhez szóló
válogatást hoztak

Karácsonyfa öltöztetés – ünneplõ lélekkel
Ünnepi díszbe öltöztették településünk civil és közösségi
szervezetei november 26-án a polgármesteri hivatal auláját.
A készülõdéssel pedig ünneplõbe öltöztették a lelküket is.
A Nõk a Balatonért Egyesület helyi csoportja hirdette meg,
hogy a civil szervezetek díszítsenek fel egy-egy karácsonyfát.
Mint azt Dorogi Sándor polgármester köszöntõjében elmondta: advent elsõ vasárnapján ez az összejövetel is megerõsítette Szárszón az együvé tartozás érzését. Aki pedig az ezt
követõ hónapban betért a hivatalba, az elsõ rácsodálkozás
után a legszebb ünnepünk varázsa alá került.
Láposiné Pozsega Piroska a kiállítás ötletgazdája értékelte
az ötletekben gazdag mûveket. (A NABE csoport verse
nyen kívül a Balatont vigyázó angyalokkal díszítette a fát.)
A Polgárõrség a „láthatóság” karácsonyfája címet kapta, a
Mesevilág bábszakkör a „legtermészetesebb” díszekkel ékesítette a fenyõt. A Családosok Szárszóért Civil Szervezet a
tökéletes „harmóniát” teremtette meg. A Százszorszép Óvoda karácsonyfáját az „Angyali tisztaság” jellemezte, míg a
karatésok fája lett a” legszemélyesebb”. A Soli Deo Gloria
Kórus ez alkalommal is a „zenét és a dalt szólaltatta meg”,
míg a Turisztikai Egyesület fenyõjét a „pompázatosság”, a
csillogás jellemezte. A Nyugdíjas Egyesület fája a „hagyományok tisztelete” jegyében készült, hiszen minden volt a fán

Annyi felé szelték a nagy piros almát, ahány tagja volt a családnak. A fokhagyma az összetartozást szimbolizálta, de mindig is
az egészségmegõrzést, a fertõzések elleni védelmet szolgálta.

és alatta, aminek száz évvel ezelõtt illett ott lenni, s hitték,
hogy egészséget, békességet, gyarapodást hoz a családnak. Vígh Magdolna, klubvezetõ elmesélte e néphagyomány
részleteit, amit jövõre érdemes lesz feleleveníteni.

Egyelõre tizenegy civil szervezetünk,
klubunk, együttesünk van, de az
idén lesz még több is. A novemberi
képviselõtestületi ülésre részletes írásbeli beszámolót készítettek. Szinte lehetetlen összegezni a felbecsülhetetlen
értékû munkát, szellemi terméket, közös
produkciót, mûvészi értéket, ami egy
év hozadéka. Így a szóbeli beszámolójukból egy-egy mondatot emelünk
ki, vagy jellemezzük tevékenységüket.
A Balatonszárszó Sportegyesület erõssége a labdarúgó utánpótlás nevelés.
A Turisztikai Egyesület az év végén
szépen jeleskedett a tagtoborzásban.
Az Üdülõegyesület is növelni akarja
taglétszámát, és a tagok sok önkéntes
munkát vállaltak 2011-ben is, de az idei
terveik is készen vannak. A Nõk a Balatonért Egyesület helyi csoportja minden
rendezvényen, mint egy család vesz
részt. A Családosok Szárszóért Civil
Szervezet mindent megrendez, ahol a
szemünk fényérõl, azaz a gyerekekrõl
van szó. A Nyugdíjas Klub „kinõtte”
a
klubhelyiséget.
Programjaival,
összetartó erejével a 60-80 éveseknek
is baráti összejövetelre, táncos, énekes,
verses produkciókra teremt lehetõséget.
Az Új Élet Klub a rákos, vagy a betegségbõl gyógyult embereknek biztosít
segítséget, találkozási pontot, hogy a
gyógyuláshoz, vagy a fájdalmak enyhítéséhez kicseréljék tapasztalataikat.
A Lövész Klub a helyi és a környékbeli
sportlövészet iránt érdeklõdõknek nyújt
lehetõséget, és várják az új tagok jelentkezését. A Soli Deo Gloria Kórus és a
Szárszói Énekstúdió – noha szép fellépéseket, kórustalálkozókat tud maga
mögött, várja a fiatalok jelentkezését.
A Szárszó Néptáncegyüttes is minden
évben gazdagítja repertoárját, sok
felkérésnek tesz eleget, de a fiatalítást
nem látják biztatóan.
Annyi bizonyos, hogy aki közösségi
életet akar élni, vagy Szárszó közösségéért akar tenni, van választék. A
munka és a feladat sem lesz kevesebb
az idén, s ehhez már csak az a só kell,
hogy jól érezzük magunkat egymás társaságában.
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Jól mennek a pénzügyeink
2012-ben: útépítés, átépítés, árokásás önerõbõl
Pénzügyi, gazdálkodási témák egész
sorát tûzte napirendre november 28-i
ülésén az önkormányzat képviselõ
testülete. Szerencsére, a nyugodt és
kiegyensúlyozott gazdálkodásnak kö
szönhetõen vita nélkül egyhangúan
szavazták meg azt a négy témát, amit
már elõre megvitatott és elõ is készített
a testület jogi és pénzügyi bizottsága.
A számadatokból érdemes idézni Bauer Georgina, a pénzügyekért felelõs
tanácsos beszámolójából:
A Nagyközségi Önkormányzat idei,
harmadik negyedévi költségvetésének
bevétele 529 millió 49 ezer forint, a
kiadásoké 480 millió 532 ezer forintot mutatott. A közel 50 milliós bevételi
többlet több tényezõnek is köszönhetõ:
az önkormányzat beszedte a tervezett
adóbevételeinek 98 százalékát, értékesítette egyik telkét nettó 4 millió 800
ezer forintért, a Fõ utca 58. szám alatt
található szolgálati lakásokért 21 millió 600 ezer forint kártérítést kapott,
továbbá a szezon lezárulásával a

bérlemények után is megkapta a díjakat. Az önkormányzat pénzkészlete
szeptember végén 140 millió 305
ezer forint volt, tehát az elsõ három
negyedév során kiegyensúlyozott volt a
gazdálkodásunk.
A következõ negyedév azonban
számos kötelezettséget tartogat még,
hiszen december 31-ig a Szemesi utca
3. szám alatt található volt téesz-irodát
szolgálati lakásokká alakítja át az
önkormányzat, valamint a felvett hitelek
törlesztõ-részletét ki kell egyenlíteni és
a rendszeresen felmerülõ mûködési kiadások fedezetét is biztosítani kell.
A Nagyközségi Önkormányzat
jövõ évi költségvetési tervirõl a következõ számokat ismertette: bevételi és
kiadási fõösszege: 708 millió 984
ezer forint, melybõl a tervezett tartalék
összege: 145 millió 397 ezer forint.
Bázisadatként a 2011. évi teljesülések
arányosított része szolgált, továbbá
figyelembe vették a várható jogszabályi változásokat. Emellett a koncepció

számadataiban megjelennek a változó gazdasági körülmények miatti
feltételezések, mint például a szociális
kifizetések megnövekedése, vagy bizonyos bevételek nagymértékû csökkenése.
Mivel számos jogszabály a koncepció elkészítésekor még csupán tervezet
formájában létezett, így az adatatok
sajnos csak részlegesen tekinthetõk
irányadónak a jövõ évi gazdálkodás
vonatkozásában.
A jövõ évi terveken túl napirenden
szerepelt az önkormányzat 20112014. évek gazdasági programjának
felülvizsgálata is. Dr. Tomka Ákos
képviselõ, a jogi és pénzügyi bizottság vezetõje értékelte az idei
eredményeket, és vázolta azokat az
elképzeléseket, amelyeket a következõ
idõszakban önerõbõl, vagy pályázatok elnyerésével akarnak megvalósítani. Halaszthatatlannak tartják a
Berzsenyi és a Jókai utca felújítását,
a csapadékvíz biztonságos elvezeté-

Három kívánság-lista 2012-re
Tefner Tibor képviselõ, vállalkozó
Elég, ha két kívánságom
teljesül: legyen egészség, és
békesség, mert akkor a többi
már magától megvalósul. Csak
így tudok nyugodtan dolgozni.
De ez az egész családra is
vonatkozik. Persze, tágabb
értelemben véve szeretnék egy
kicsit jobb világot. Ahol az emberi kapcsolatok nem csupán
a saját érdekek körül forognak. Ha valaki tud nekem
segíteni, akkor jó, ha nem, hát nem is beszélek vele.
Pedig most is az összefogással kell a falvakban közösséget alakítani, amikor a lehetõségek korlátozottak. Sajnos, úgy látszik, mindent a pénz mozgat. Szárszón, bizonyos szinten látok változást, jó irányú mozgolódást.
E a sok program, rendezvény, a civilszervezetek
munkái, összejövetelei, – amik nem csak az üdülõvendégeknek – hanem a helybelieknek szólnak, egyre több
embert vonzzanak. De ehhez jó lenne, ha egyik lakó
„csábítaná” a szomszédját, a barátnõjét, a komáját,
hogy õ se maradjon a négy fal között.
Az országos - de akár az európai – pénzügyi elõrejelzések szerint már akkor is örülni fogok, ha az a
kívánságom teljesül, hogy Szárszó 2012-ben se adja
alább, és az jó színvonal, lendület, amit tavaly elértünk,
megmarad.
Bán István mezõgazdasági vállalkozó
Ennél jobb világot el sem tudok képzelni! Kikerekedik a
szemem ettõl a kijelentéstõl,
amikor általános a panaszáradat. Száz hektár földet mûvel
egymaga. Igaz, hogy reggel
7-tõl, este 7-ig gyûri az ipart
tavasztól õszig. Néha még a
traktor sem áll meg alatta, úgy
ebédel. De nagyon kezes „jószága”van, megbízható
masina, amit nem hitelbe vett. Egyébként nem politikus
alkat, de nagyon egyetért a kormányfõ kijelentésével,
aki azt mondta: költekezõek és pazarlóak vagyunk, úgy
általában.
A kívánsága: jó lenne, ha a mezõgazdasági
munkában sokkal többen megtalálnák a függetlensé-

güket, azt az érzést, milyen jó a magam urának lenni.
(Az autószerelõ szakmát váltotta a földmûvességre).
Sok elõnye van a családi gazdálkodásnak, és szerinte
most kellõen segítik is ezt az ágazatot. Igaz, papírmunka akad vele bõven, ami nem az erõssége, de azt is
megoldja.
Anikó már évek óta helytáll a férje idõs szülei mellett.
Édesapja 94, édesanyja 89 éves. De emellett még a
szõlõbeli munka, a háztartás is reá hárul. Fiuk, Tamás,
az idén végez az általános iskolában. Az édesapa
dilemmája: mit kívánjon? Készüljön-e a családi vállalkozás átvételére? Annyi bizonyos, hogy középiskolában kell folytatnia a tanulmányait, mert a mezõgazdasági munka is eredményesebb, ha megbízható
szaktudásra alapozzák.
Fekete János képviselõ, vállalkozó
Évszázadokkal ezelõtt is azok a
képviselõk voltak a falu, a város
köztiszteletben álló polgárai,
akik a saját mesterségüknek,
céhüknek is kiválóságai voltak.
Tehát, a képviselõség alapvetõ
feltétele volt, a saját pénzével jól
gazdálkodjon, és ha volt, nem
sajnált belõle adni a közösség
javára. Ez, a virilistákról szóló jellemzés, régi jó szokás
jutott eszembe, amikor Fekete János képviselõ, vállal
kozó nevét a sportegyesület mellett több civil szervezet
vezetõje is emlegette a legutóbbi testületi ülésen. Hol
az utánpótlás új garnitúra ruhájáról gondoskodott, hol
a Nyugdíjas Klub kirándulását támogatta, vagy a Rák
Ellenes Alapítvány gyûjtéséhez járult hozzá.
Ez, hogy szeretek a rászorulóknak támogatást
nyújtani, nincs összefüggésben a képviselõvé választásommal. Ez már hagyomány nálunk, szinte évtizedek
óta. Most, ebben a nehéz pénzügyi helyzetben is az a
kívánságom, hogy a nyugdíjasok, a rászorulók kapják
meg legalább azt a támogatást, amit tavaly, hiszen az
idén valószínû sok minden drágább lesz, s nekik sem
lesz könnyebb a megélhetés. Amikor az idén majd errõl kell szavazni, szeretném, ha vastagabban fogna a
képviselõk ceruzája.
Betegségmentes évet kívánok: hogy tudjunk dolgozni, és elégedett, büszke szárszóinak lenni. Amikor
hazajövet látjuk, hogy tisztább, rendezettebb körülmények között élünk, hogy a település nevét egyre többen
emlegetik a legvonzóbbak között a Balaton parton.

sét, ez utóbbi nem jelent milliós tételt.
Fontos a Fõ utcai, orvosi rendelõ elõtti
romos állapotban lévõ önkormányzati
ingatlan sorsának eldöntése. Sok fej
törést okozott a képviselõknek, hogy
mi legyen a lebontott üzletsor helyén
a part mentén. A többségi elképzelés,
és a hosszú távú fejlesztési célok azt
szorgalmazzák, hogy épüljön kisebb
léptékû, és a tájba illõ üzletsor.
Dorogi Sándor polgármester a
pénzügyek
összefoglalásakor
azt
emelte ki, hogy a képviselõtestület
valamennyi tagja a reális és megfontolt gazdálkodás, tervezés híve, tehát
2012-ben is önerõbõl és csak biztos
pénzügyi forrásból valósítják meg a
fejlesztéseket. Kiemelte: dolgozni kell
az energia megtakarítási terveken, a
környezetvédelmi fejlesztéseken, ami
ma már nem periférikus kérdés.
Végezetül Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
jegyzõ szóbeli kiegészítést fûzött az
önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról szóló írásbeli jelentéséhez.

Lapanów, Szárszó és Szólád
– jó testvériségben

L

engyelország nemzeti ünnepére, november
11-re kapott meghívást Balatonszárszó és Szólád önkormányzatának delegációja Lapanówba.
A több száz éves testvéri, baráti kapcsolat a
közös sorsunk okán is összefûzött bennünket.
A rendszerváltás idején mindenki a saját gondjával
volt elfoglalva, de most úgy látták a Balaton parti
települések polgármesterei, ideje új életre kelteni
ezt a kapcsolatot. A cél most sem lehet más, mint
a fiatalokkal is megismertetni a közös múltat, hogy
miként voltunk jóban-rosszban egymásra utalva.
A lengyel-magyar barátságot most pedig úgy mélyíthetjük el a legjobban, ha kulturális értékeit bemutatjuk egymásnak.
A találkozón ünnepélyes keretek között Lapanów
polgármestere, Jan Kulig, Balatonszárszó polgár
mestere, Dorogi Sándor és Szólád polgármestere,
Rózsás Elemér látta el kézjegyével azt a megállapodást, amelyben a három település testvérkap
csolatát ápolni fogják.
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A nyugdíjas est, ami fiatalít

A

z óvodások regölõs mûsora meg
alapozta a november 19-i nyugdíjas est hangulatát. Kovács Ágnes és
Takácsné Átol Valéria óvónõk olyan
mondókákat, énekeket válogattak,
amikre talán még a hallgatóság soraiból
is sokan emlékeznek. Kalocsai Zsuzsa és
Bálint Csaba örökzöld operett dallamokból álló mûsora szintén visszaröpítette
a résztvevõket néhány évtizeddel a
szép fiatalságba. Márkus Ferenc és
Moór Györgyné egy-egy saját verssel
köszöntötték a kortársakat. Ám utána kiki elfelejtkezhetett a fájós lábakról, mert
következett a talpalávaló.
A résztvevõket közben Dorogi Sándor polgármester üdvözölte. Elmondta, hogy az idõsekre figyelés, a róluk

való gondoskodás fontos feladata az
önkormányzat munkatársainak. Virággal köszönte meg valamennyi közremûködõnek, segítõnek a szervezést,
a vacsorát, a kiszolgálást, a tombolákhoz való hozzájárulást, mindazt, ami
emlékezetessé, jó hangulatúvá tette az
estét.
Székely Béláné már jó néhány éve
tagja a Nyugdíjas Klubnak és természetesen minden évben várja ezt az összejövetelt is. Büszke is volt, hiszen a kis
unokája is nagyon jól mutatott a regölõs
báránybõrben. Jó együtt lenni itt is a
barátnõjével, Bayerné Erikával, vagy
szomszédasszonyával, Torma Istvánné,
Marikával, együtt elkölteni a finom va
csorát, és szórakozni egy kicsit.

Érmes mesemondók
Mesemondó versenyt rendeztek az
alsó tagozatos gyerekek részvételével
december 20-án az iskolánkban. A 2.
osztályosok között aranyérmes oklevelet kapott Puskás Emma és Zergi Dominika, ezüstérmes lett Puskás Zsófia,
és Orsós Eszter. A 3. osztályosok közül
Szõcs György és Szalai Miklós arany,

Nagy Vivien ezüst és Skiba Regina
bronz érmes lett. A 4. osztályos versenyében Telek Krisztián, Hegyi Ákos és
Kálosi Roland arany érmet szerezett,
ezüstöt pedig Fodor Balász és Hegyi
Alex kapott. A kistérségi mesemondó
versenyen az iskolánkat Puskás Emma
és Telek Krisztián képviseli.

sak semmi izgalom, semmi megilletõdöttség.
Olyan
természetes
egyszerûséggel vonultak át az óvodások az iskolába, mintha az a világ legtermészetesebb dolga lenne, hogy õk
jövõre megkezdik komoly tanulmányaikat. De azért jobb ezt ma még játékos
felfedezésnek venni. Ilyen meseszerû
volt az az egy óra. Hiszen nagyon nagy
szeretettel várta õket Mikulcza Gáborné,
Zita tanító néni. Sõt, olyan izgalom-

A

ház, a kert, és belülrõl a szoba,
a konyha példásan takaros. Nem
látszik, hogy a háziasszony elhagyta a
hetedik X-et. Minden rendben is lenne,
ha hosszú távon menni tudna. Ha azok a
fránya csavarok ne lennének a lábába,
amiket egy baleset miatt kellett „besze
relni”. Léner Jánosné Irénke néha saját
magát is kineveti, hogy miért is van az,
hogy mindent meg tud csinálni a ház
körül, példás kis konyhakertje van, csak
éppen a menéssel áll hadilábon.
Három éve, hogy Juhász Gyula utcai
házába költözött Kaposvárról testvére
Kasza János, akinek egy súlyos betegsége miatt õ lett az ápolója. S hogy
kitûnõen gondoskodott róla, bizonyítja,
hogy az állapota és a kedélye is jó
irányba változott. De úgy mondják, hogy
több „Angyal” érdeme ez. A szárszói

mal, mintha pályafutása során az elsõ
– elsõ osztályosai lennének. És ugyan
ilyen szeretettel készültek a fogadásukra
a „kifutó” alsó tagozatosok, a Rátóti
csikótojás címû mesejátékkal. De volt itt
annyi ügyességi, és ugrálós kiszámolós
verseny, ami jó lenne, ha kitartana még
néhány tanév erejéig. Aztán a sütõtököt
igazából is megkóstolhatták az ovisok,
amibõl remélhetõleg csak jó gondolatok
„kelnek ki”.

házi gondozói szolgálat munkatársait
dicsérik. Úgy kezdõdött, hogy elõször
csak ebédet kértek. Így ismerkedtek meg
Bognár Anikó – mindenki Ancsának becézi –, Tarsoly Attiláné Éva és Kovács
Ágnes szociális gondozókkal.
Így csodálkoztak rá, hogy az ebéddel együtt házhoz járó szeretetet is
kapnak. A siófoki rokonokat nem lehet
nap, mint nap ugrasztani, ha orvoshoz
kell menni, ha gyógyszert kell kiváltani,
vagy a csekkeket befizetni. Õk pedig
mindezt megteszik.
Kasza János olyannyira elégedett
velük, hogy még az anyagi hozzájárulást is megszavazná a gondozottak
részérõl, hogy magasabb lenne a szociális gondozók fizetése. Szerinte ezt a
munkát az értékeli és becsüli igazán,
aki ilyen rászorult lett.

Apák Napja a harmadikban
Az idén a harmadik osztályban ismét
megünnepeltük az apukákat, nagypapákat. Az ötletet az adta, hogy elsõ
osztályban észrevettem, milyen sok
apuka és nagypapa segíti tevékenyen
a gyerekeket.
Nagy lelkesedéssel készültünk a
tavalyi és az idei délutánra, amikor
közösen megköszönhettük mindazt a
segítséget, támogatást, szeretetet, amit
az apukáktól, nagyszülõktõl kaptunk.
Fontosnak tartom, hogy hálánkat kifejezzük ebben a rohanó világban. Ha
nem is nagy tettekkel, de egy apró saját
készítésû ajándékkal ezt a legkisebbek
is megtehetik.
Mûsorunkat egy vidám mesejátékkal kezdtük: Brekkenõ a pótpapa címmel. A mesében a vadmacskától a kis

Iskolába megyünk!

C

A házhoz járó szeretet

Újszülött kislányt
köszöntöttek
Bónay Tamás és Kovács Viktória Katalin kislányát, Bónay Enikõt köszöntötték november 14-én a polgármesteri
hivatalban, mint az egyik legfiatalabb
szárszóit. Mint ahogy az már közismert, Dorogi Sándor polgármester fogadja a kis jövevényt, és a szüleit, hogy
ünnepélyes körülmények között átadhassa az önkormányzat ajándékát a
száz ezer forintot tartalmazó borítékot.

egérgyerekeket egy béka menti meg,
akit az egérkék pótpapájuknak fogadnak, mert „Az apukák is szeretettel vigyáznak ránk, óvnak minket.” Ezután
versekben mondták el a harmadikosok,
mit is éreznek, gondolnak a családfõkrõl. A Zeneiskola tanulói megmutatták, hogyan tudnak hegedülni, trombitálni. Ajándékként hímzett kulcstartókat
készítettünk. Majd a családok közös
rajzokat készítettek, melyek még most
is osztályunk falát díszítik.
Mindenki jól érezte magát ezen az
októberi összejövetelünkön. Az ünnepeltek most is igazán büszkék lehettek a gyerekekre! Jövõre együtt,
megint az Apák Napján!
Szarka Helga
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„Üzenet egykori iskolámba”

Felmentették az iskolaigazgatót

Amerika „Somogyából”

Új pályázatot írnak ki

Ady versben üzent egykori iskolájának.
A mi sulink 50. jubileumára is üzentek, írtak az 1990-91-es tanévtõl kezdve azok
a kitüntetett diákok, akik a távolság, az
egyetemi, munkahelyi elfoglaltság miatt
nem tudtak részt venni az ünnepségen.
A levelekbõl ugyanaz az
érzelem, szeretet, a megszépítõ messzeség köszön
vissza, mint a versbõl.
Ígéretünkhöz híven ezekbõl a levelekbõl válogatunk
részleteket, ami a vissza
emlékezésen túl szép életpályákat is bemutat.
A Fasori Evangélikus
Gimnáziumi érettségi után
a Mûegyetemen kezdtem
informatika szakon. Nem
volt egyszerû besétálni, kellett hozzá a nyelvvizsga, ami nem sike
rült az elsõ nekifutásra. Másodszorra
egy pohár sör megoldotta a nyelvemet
– emlékezik vissza Völgyesi Péter. Az
egyetemen aztán megváltozott a tanulás célja: sokkal inkább lelkesedésbõl és õszinte érdeklõdésbõl kezdtem
utána járni a dolgoknak. Meggyõzõdésem, hogy ez az egyetlen módja
annak, ha valaki sikeres akar lenni a
szakmájában.
Péter az egyetemen ismerkedett meg
feleségével, s utána lehetõségük nyílt
egy amerikai egyetemen Nashville-ben
dolgozzanak, ami szerinte Tennessee
állam Somogy megyéje. A sorsával
egy szikrányit sem kellett megalkudnia,
s erre három életrevaló gyermeke – a 8

éves Hanga, a 6 éves Barnabás és a 4
éves Vajk minden nap emlékezteti.
Az iskolai emlékeirõl szólva, Intervisz
tanárnõ mérleg-rajzos magyarázatának
mindig nagy hasznát vette, hogy mire is
jó egy matematika egyenlet. Az alagsori
technika teremben tanulta
meg azt a nyelvet, amit most
többet használ, mint az
anyanyelvét. De megvallja:
a Teacher (Nemes Márta
angol tanárnõ megszólítása.
A szerk.) elõtti megsemmisülésnél jobban azóta sem
motivált más ennek gyakorlásában. Majd így folytatja:
a megszerzett tárgyi ismereteken túl kevés dolog
készített fel minket az életre
úgy, mint Dolgos Tanárnõ
kérlelhetetlen pragmatizmusa. Bármelyik
munkahelyi fõnökömet becserélném volt
osztályfõnökömre. Turi Lajos Tanár úr
1500 méteres futóversenyekre vitt. Esé
lyem sem volt és borzasztóan éreztem
magam. Jövõ héten futom a következõ
maraton versenyemet és nemrég kvalifikáltam a tavaszi bostoni maratonra.
Az üzenetemet így foglalnám össze:
A szárszói iskola egymagában tükrözte
mindazt, amit Szárszó nyújtott: egészséges egyensúlyt. A vidék közelsége és
a Balaton part kiváltságos környezete
mellett az iskola, tanáraink és a hely
szelleme lehetõséget teremtett, hogy
eséllyel indulhassunk útnak. Húsz év
elmúltával csak az utóbbi években fedezem fel újra ennek fontosságát…

Az idei bizonyítványosztás felborzolta
egy tucat szárszói szülõ kedélyét. Mintegy derült égbõl villámcsapásként érte
õket, hogy megbukott a hetedik osztályos gyermekük kémiából, vagy éppen
csak kettes osztályzatot kapott. Ez ellen
a skandalum ellen álltak össze, hogy
az iskola fenntartójánál, az önkor
mányzatnál panaszt tegyenek. Az
ügy kimenetelét bonyolította, hogy a
kémiát tanító tanár, éppen az igazgató
asszony. A panasztévõ szülõk e helyzet
kivizsgálását kérték.
A végeredményrõl rendkívüli szülõi
értekezleten, december 12-én adott
tájékoztatást Dorogi Sándor polgár
mester. Elmondta: az a célja ezzel,
hogy ne másodkézbõl, mendemondák
alapján ismerjék meg a vizsgálatot és
annak végeredményét. Bejelentette:
a képviselõtestület a múlt héten meghozta döntését, felmentette igazgatói
megbizatása alól Varga D. Erzsébetet,
és megbízta Heckeli Klára igazgatóhe
lyettest a vezetõi teendõk ellátásával.
Ezután részletezte az ügy elõzményeit, próbálták menteni, ami menthetõ,

de késõbb kiderült, hogy a probléma
egyszerûen nem orvosolható. Tehát
szakértõi vizsgálatot kért az önkor
mányzat.
Az elsõ fordulóban kiderült a tanárigazgató asszony mulasztása, aki elfogultságot vélve óvással élt. Még két
fordulós, magasabb szintû szakértõi
körüljárás következett, ami ugyanúgy
megerõsítette a mulasztásokat, mint az
elsõ.
A hullámok azonban még mindig nem
csitultak el. A távozó igazgatóasszony
egy nyilatkozat felolvasását kérte az
eddigi helyettesétõl, mely arról szól,
hogy fenntartja a jogot a döntés elleni
fellebbezésre.
A polgármester befejezésül azt kérte:
legyen olyan jó hírû ez az iskola, mint
régen, ugyanúgy a gyerekekrõl szóljon,
mint ennek elõtte. Inkább a gyerekek
sikereirõl, a kirándulásokról, a sportról,
táncról és énekrõl szóljon. Az önkor
mányzat pedig az ide vágó törvény
nek megfelelõen kiírja és meghirdeti a
pályázatot az igazgató tisztség betöltésére.

A zenebölcsiben

Vértes doktor ajándék-csokra
Egyre több szárszói idõsebb és fiatal
ajánlja fel önkéntes munkáját, segítségét, hogy szebben és jobban menjenek
nálunk a dolgok. Felfedezték ezt a
szerencsés Pál-fordulatot a nyaraló tulajdonosaink is. Az elõzõ
lapszámunkban Mártáné
Katalin ajándékkosarát mutattuk meg, aki megtanított
húsz nyugdíjast interne
tezni.
Az elmúlt hónapokban
két alkalommal dr. Vértes
László belgyógyász fõorvos, zeneterepautától kaptunk ajándékba gyönyörû
zenei csokrokat. Sokaknak
személyes ismerõse, hiszen a szülõk
Arany János utcai nyaralója a második
otthona, tehát Szárszó- és Somogyrajongó. Nehéz lenne neki honismeretbõl
egy fogasnak tûnõ keresztkérdést feltenni. A Balaton és környéke irodalmáról,
képzõmûvészetérõl számos anekdotázó írása, gyûjteménye jelent meg. A
mûvészetek legek legje, mégis a zene?
A válasza: igen, mert ez az orvosi

munkájához is kötõdik. 1975-ben, a
lengyelországi Worclawban ismerkedett meg a leghíresebb tanszékvezetõ
módszerével. (Ott a 70-es években már
800 képzett zene terepauta dolgozott
a kórházakban).
Hogyan is gyógyít a
zene? Természetesen nem
úgy, hogy „bevesszük” a
gyógyszer helyett. Feszült
ségoldásra
használjuk.
Minden újszülött életében
az elsõ zene terepauták az
édesanyák, amikor dúdolnak, énekelnek. A pszicho
terápia részeként most is jól
bevált módon sok szakember alkalmazza egyénileg és csoportos
formában is. A szárszói könyvtárban –
szakszóval élve receptív módon, azaz
magunkban feldolgozva éltük át a világ
zeneirodalmának számos csodáját az
örökzöld operáktól kezdve Liszt Ferenc
világhírû virtuozitásáig. A zenei élmé
nyen túl a doktor úrtól olyan életrajzi
kuriózumokat is megtudunk, ami emberileg is közelebb vitt a mûvészekhez.

A népdalverseny dobogósa
Õrizzük a Balaton népdalait! címmel amatõr szólóének és
hangszeres versenyt hirdetett a Nõk a Balatonért Egyesület, amelyet november 12-én rendeztek meg Zamárdiban.
Tíz évvel ezelõtti kezdeményezést élesztet fel az egyesület,
amelyre igen népes versenyzõ gárda jelentkezett. Balatonszárszó képviseletében Bartha Lili Márta a felnõtt I. kategóriában a harmadik helyezést érte el. Az eredményhirdetéssel egybekötött gálamûsort a Wellamarin Hotelben
tartották. A sikerhez gratulálunk

Szárszón nincs bölcsõde, de van zenebölcsi a mûvelõdési házban. Nem
lehet a zene iránti érdeklõdés felkeltését elég korán kezdeni. Az énekes
játékok, a mondókák megismertetik a
gyerekeket az együtt éneklés, zenélés
örömével.
A 40 perces foglalkozásokon új
dalokat, mondókákat tanulhatnak, fej
lõdik a gyerekek mozgáskészsége,

beszédkészsége- mondta el Koncsag
Adrienn, aki a Varázshangok Egyesület képviseletében nagy szakértelemmel vezényli a kicsinyek kórusát. A
zenebölcsiben az édesanyák maguk
dúdolnak, énekelnek gyermekeiknek,
így is erõsítve az egymás közötti kötõdést. Már itt ismerkedhetnek a hang
szerekkel, mely nagy örömet nyújt a
kicsiknek és a szülõnek is.

Talpon maradt Mikulcza tanár úr
Micsoda
meglepetés:
fõmûsor-idõben
szárszóit látni a közszolgálati
tévében.
Mert jó játék ez a
“Maradj talpon” címû
vetélkedõ!
Vannak
benne könnyû és fogas kérdések is. Mikulcza Gábor, iskolánk tanára pedig
többkörös válogatás
eredményeképpen kihívója lehetett tíz
játékosnak. A próbajáték után pedig
ment minden élesben. Igaz, hogy száz

forintos nyereményekkel indult a játékosok
fogyasztása, de középtájban beindult a „bolt”.
Két
kérdést
ugyan
passzolnia kellett, amit
soha nem fog elfelejteni – a csicseriborsóból
készülõ humuszt és a
pipacsot –, de a többi
ment kapásból. A 25
millióért még három játékost kellett volna leröptetni, azonban
a hetedik párbaj után a biztos nyere
ményt választotta.

SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ 7
PROGRAMAJÁNLÓ
Január

Újévköszöntõ Gálamûsorra várunk
mindenkit szeretettel január 14.
(szombat) 16 órára a Mûvelõdési
Házba. Fellépnek az óvodások, az
iskola, zeneiskola diákjai, a telepü
lés mûvészeti csoportjai. Forralt bor
és forró tea várja a közönséget.

„Együtt az Egészségért! –
Egészséges életmód
természetes praktikákkal.”
A most alakuló Életmód Klubba várjuk szeretettel az érdeklõdõket, amelynek vezetõje Schmidtné Bereczki
Ibolya természetgyógyász.
Az elsõ találkozás helye és ideje:
2012. január 09. (hétfõ) 18 óra,
Mûvelõdési Ház.

Január 14. (szombat) 16 óra
Újévköszöntõ Gálamûsor a Mûvelõdési Házban.
Január 20. (péntek) 14 óra
Az általános iskola Magyar Kultúra
Napi ünnepi mûsora a József Attila
Mûvelõdési Házban.
Január 21. (szombat)
20 órától a Szülõi Munkaközösség
Jótékonysági Bálja a József Attila
Mûvelõdési Házban, elõtte 16 órától
buli a gyerekeknek, amelyen lesz
süti, szendvics, üdítõ és tombola.
Január 25. (szerda) 17 óra
Találkozás Obádovics J. Gyula
matematikussal és regényíróval a
József Attila Mûvelõdési Házban.
Január 28. (szombat) 15 óra
Nyugdíjas Klub farsangi mulatsága

MÚLT-KOR
Január 31. (kedd) 17 óra
Somogyvári Ildikó foltvarró bemutatója a NABE szárszói csoport klubjában (Szemesi u. 3.)
Február
Február 4. (szombat) 16 óra
Irodalmi játék a Községi Könyvtárban
Február 11. (szombat) 20 óra
Szárszói Polgárõr Egyesület farsangi bálja a József Attila Mûvelõdési
Házban.
Február 18. (szombat) 16 óra
II. HANG-ERõ Tehetségkutató Verseny
a József Attila Mûvelõdési Házban.
Február 20. (hétfõ) 17 óra
A NABE szárszói csoport „Játsszunk
együtt!”
vidám vetélkedõje a
Nyugdíjas Klubbal a József Attila
Mûvelõdési Házban.

II. HANG-ERõ

MEGHÍVÓ

Találkozás Obádovics J. Gyula
matematikussal és regényíróval
2012. január 25. (kedd) 17 órakor a
Mûvelõdési Házban.
A „Nonstop szerelem” címû frissen
megjelent regényének bemutatója.
A szerzõvel beszélget Dancsecs Klára.
Dedikálással egybekötött könyvárusítás
a helyszínen.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Tiszteljük meg jelenlétünkkel a körünkben élõ Professzor Urat!
Színházlátogatást szervez a József
Attila Mûvelõdési Ház a székesfehérvári Vörösmarty Színházba a
résztvevõk számától függõen. Információ: Dancsecs Klára 30/5924246, dancsecsklara@gmail.com.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:
2011. október 28-án Ligárt András
és Pogány Dóra
2011. november 19-én Wolf Gerhard Hans és Kuti Erzsébet
2011. december 17-én Zsatku Attila és Sárdi Ivett Veronika.
Gratulálunk és sok boldogságot
kívánunk!

Várjuk a helyi, a Balaton környéki és
a Somogy megyei jó hangú, tehetséges fiatalok jelentkezését. Ha szeretsz
énekelni, itt a helyed!
A verseny korcsoportjai:
I. 10-14 év, II. 15-20 év, III. 21-30 év
A versenyre könnyûzene, musical kate
góriában két dallal lehet jelentkezni.
A zenei kíséretet – CD zenei alapot –
mindenki hozza magával!
Jelentkezési határidõ: 2012. február 08.
A jelentkezés módja:
Felhívás és jelentkezési lap letölthetõ:
www.balatonszarszo.hu

Személyesen vagy telefonon a Mûvelõdési Házban, 30/5924-246,
Dancsecs Klára igazgatónál, e-mailben: dancsecsklara@gmail.com
Szakmai információ:
Pörneki Anikó, mobil 30/919-0371,
e-mail: pornekianiko@gmail.com
Nevezési díj nincs.
A kitöltött jelentkezési lapot kell leadni
vagy e-mailben elküldeni.
A helyezettek értékes jutalomban része
sülnek. A korcsoportok elsõ helyezettjei
részt vehetnek a 2012 nyarán rendezendõ „Balaton Hangja”
tehetségkutató énekverseny döntõjében.
Várjuk nagy szeretettel a versenyzõket,
a drukkereket és a közönséget!

Felhívás irodalmi vetélkedõre
Irodalmi vetélkedõt rendezünk február 4-én, szombaton, 16 órakor. Várjuk a
fiatalokból és felnõttekbõl álló csapatok jelentkezését a Községi Könyvtárban
vagy a buckautca29@gmail.com e-mail címen.

József Attila Mûvelõdési Ház állandó foglalkozásai:
Jóga torna
Kondicionáló torna
Nyugdíjas Néptánc és Dalkör
Ritmikus gimnasztika
Soli Deo Gloria Kórus
Szárszói Énekstúdió
Szárszó Néptáncegyüttes
Színjátszó mûhely
Zenebölcsi

AJÁNDÉKCSOMAGOT
kaptak
az
önkormányzattól azok a nyugdíjasok,
akik betegség, vagy más ok miatt nem
tudtak részt venni a novemberi nyugdíjas esten.
A balatonföldvári Kistérségi
Óévbúcsúztató Fesztiválon a
SZÁRSZÓ NÉPTÁNCEGYÜTTES is mûsort adott 2011. december 30-án.
A REFORMÁTUS EGYHÁZ VISSZAKAPTA a Fõ utcai régi iskola épületét,
amely három köztiszteletben álló család szolgálati lakásaként mûködött
évtizedek óta. A település vezetõi
annak idején olyan szerzõdést kötöttek a bérlõkkel, amely szerint a falu
kötelezettséget vállal a lakhatásuk
folyamatosan biztosítására. A hely
zet megoldására az önkormányzat
külön állami keretet kapott, és ezt
felhasználva, a Szemesi úton lévõ
téesz irodából kialakították a három
szolgálati lakást, amelybe a családok
január 15-ig be is költöznek.

Tehetségkutató Verseny

Balatonszárszó, 2012. február 18.
(szombat) 16 óra
József Attila Mûvelõdési Ház (Szóládi
u. 20.)

ÖTVEN FÁT ültettek az önkormányzat
és a Szárszóért Kht. munkatársai december elején. A mi klímánkat szeretõ
kõris és gömbkõris fákat az Öreghegyi
szabadidõ parkba ültették, majd a
Jókai utcában a Földvárra vezetõ fasor
kiszáradt csemetéinek helyére, immár
nagyobb körültekintéssel – kellõen trágyával elõkészítve a talajt – ültették el
a csemetéket. A strandjainkon pedig a
közkedvelt, árnyat adó szomorúfûzek
növekedhetnek tavasztól.

hétfõ 17:30-18:30
kedd 17:30-18:30
hétfõ 17:00-19:00
szombat 09:00-13:00
szerda 18:00-20:00
szerda 15:00-17:45
kedd 19:00-22:00
csütörtök 19:00-22:00
péntek 15:00:16:30
péntek 10:00-11:00

VERSMONDÓ VERSENYT rendeztek
iskolánk felsõ tagozatosainak részvételével József Attila halálának évforduló alkalmából, december 3-án.
Íme, a helyezettek. 5-6 osztályosok
között 1. Somogyi Péter (5. o.), 2.
Berta Boglárka (6.o.), 3. Marton Vivien (6. o.) . 7-8. osztályosok között
1. Gombos Sarlotta (8.o), 2. Szabó
Csilla (8. o.) 3. Kálosi Norbert (7.o.)
, Takács Kornélia, Bartos Sándor és
Tóth Roland (8. o.). Az iskolánkat a
megyei döntõn Berta Boglárka, Somogyi Péter, Szabó Csilla és Gombos
Sarlotta képviseli.

A Szárszó Tévé mûsorrendje
Magazinmûsor minden hónap második
és negyedik hétfõn 19 órakor, ismétlés
az adást követõ szombaton 14-16 óra,
vasárnap 10-12 óra között, valamint az
adást követõ hétfõn 19 órakor.

Községi Könyvtár nyitva tartása
Hétfõ, szerda 14:30-17.00
Péntek 09:30-12:00

✟ Gyászközlemény
2011. október 11-én Kernyák
János Gábor
2011. október 25-én Skerlecz
János József
2011. november 09-én Marton
Kálmánné
2011. november 20-án Lipót
Gézáné
Részvétünket fejezzük ki a
gyászoló hozzátartozóknak.
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Ülésezett a Sportegyesület

Karate

Adóforintokkal támogatható
a labdarúgó utánpótlás

Ezüst kupa és éremhullás

Tisztelt Társasági Adózók!
2011. júliusától új Társasági Adóés Sporttörvény lépett életbe, amely
lehetõvé teszi, hogy adójuk 70
százalékával támogassanak öt kiemelt
labdajátékot – köztük a labdarúgást
–, de kizárólag az utánpótlás színvonalának emelésére. Ez lehetõvé
teszi, hogy Önök ne a központi költségvetésbe fizessék be az adójuk 70
százalékát, hanem a kiválasztott Sportegyesület számlájára.
A Balatonszárszó Sportegyesület az
elmúlt évtõl kezdve nagy lelkesedéssel
és ígéretesen foglalkozik a legfiata
labb korosztályokkal, s reméljük, hogy
szárszói vállalkozók is támogatásra
méltónak találják az így befizethetõ
adóval.
Bõvebb információt e lehetõségrõl
a www.mlsz.hu honlapon találnak.
Érdeklõdhetnek a cég könyvelõjétõl is,
illetve tõlem, a Balatonszárszói Sportegyesület elnökétõl. Az ily módon nyújtott támogatást elõre is köszönjük.
Harmath Imre

Asztalitenisz
Sikeresen folytatta szereplését a felnõtt férfi csapat a megyei bajnokság
utolsó öt fordulójában.
B.szárszói NKSE I. – Berzencei AC
9:1
B.szárszói NKSEI. – Nagybajomi
AC 10:0
B.szárszói NKSE I. – Darányi KSE
9:1
B.szárszói NKSE I. – Zselickislak
COOP 7:3
B.szárszói NKSE I. – Lengyeltóti VSE
II. 7:3
A csapat bravúros szereplésének
köszönhetõen a harmadik helyrõl várja
a tavaszi folytatást.
Novemberben két színvonalas versenyt is rendezett a szakosztály:
Somogy Megye 2011. évi Veterán
Bajnoksága:
27 negyven év feletti résztvevõje volt
az évek óta Szárszón megrendezésre
kerülõ versenynek.
B.szárszói eredmények:
Férfi páros 14 induló                                    
II. Hüvösvölgyi Péter B.szárszói
NKSE - Benkõ Árpád Lengyeltóti VSE
Férfi egyéni: 60-64 évesek 6 fõ
II. Surányi Tamás B.szárszói NKSE,
III.Békés András         
Férfi egyéni: 65-69 évesek: 4 fõ
I. Hüvösvölgyi Péter B.szárszói
NKSE

Jó tudni!
Felnõtt és gyermek orvosi ügyelet:
84/340-113
Egry Ágnes védõnõ tanácsadói
telefonszáma: 84/362-776,
mobil: 06/30-2044-323
Rendõrségi körzeti megbízott
hívószáma:
30/441-9318, 30/916-6534
Polgármesteri Hivatal:
84/362-501

Egy eseményekben és eredményekben igen gazdag õszi
versenyidõszakon vagyunk túl. Az utóbbi szûk három hónapban jó néhány versenyen vettünk részt, ahol az alábbi eredményeket értük el:
III. Dráva Kupa Barcs, október 22.
Varga Barna 12-13 éves haladó kata bronzérem, kumite
bronzérem,
Szekér Bálint 12-13 éves haladó kata bronzérem, kumite
bronzérem
Susóczki Dávid 14-15 éves kata ezüstérem
Balaton Karate Kupa Siófok, november 5.
Kálosi Roland: 8-9 év kumite bronzérem
Simándi Gergely: U-21 kata aranyérem
Varga Barna: 12-13 év kata bronzérem
Csapat kata: (Balogh Olivér, Susóczki Richárd, Kauer And
rás) aranyérem
Central Jackpot Hungary Kupa, Tapolca november 12.
Simon Boldizsár 10 éves fiú kata aranyérem, kumite
bronzérem
Somogyi Péter Ferenc 10 éves fiú kata bronzérem, kumite
bronzérem
Végh Viktória 8 éves lány kata aranyérem, kumite bronzérem
Szûcs György 8 éves fiú kata bronzérem
Fekete Attila 8 éves fiú kumite ezüstérem
Kálosi Roland 9 éves fiú kata aranyérem, kumite aranyérem
Szekér Bálint 12 éves fiú kata aranyérem, kumite bronzérem
Susóczki Richárd 11 éves fiú kata bronzérem, kumite ezüstérem

Susóczki Dávid 14 éves fiú kata aranyérem
Varga Barna 13 éves fiú kata aranyérem, kumite ezüstérem
Ezen a versenyen csapat értékelésben a második legeredményesebbnek járó kupát is elnyertük.
XVI. Karate Diákolimpia, Budapest, november 26.
Simándi Gergely 18-20 éves haladó fiú kata aranyérem
Balogh Olivér 10-11 éves - 40 kg utánpótlás fiú kumite
aranyérem
Mikulás Kupa, Ercsi, december 10.
Végh Viktória 8 éves lány kata bronzérem
Somogyi Péter Ferenc 10 éves fiú kumite + 35 kg
bronzérem
Szekér Bálint 12 éves fiú kumite – 35 kg bronzérem
Varga Barna 13 éves fiú kata aranyérem, kumite + 40 kg
aranyérem
Simon Boldizsár 10 éves fiú kata ezüstérem
Susóczki Richárd 11 éves fiú kata bronzérem
Susóczki Dávid 14 éves fiú kata bronzérem
Kálosi Roland 9 éves fiú kata aranyérem, kumite – 30 kg
ezüstérem.
Somogyi Péter edzõ

Labdarúgás

Új szakosztályvezetõk

Õszi gyengélkedés
November 26-án véget ért a megyei
I. osztályú labdarúgó bajnokság õszi
szezonja.
Sajnálatos, az õszi szezon gyengébb
re sikeredett, mint a tavaszi befejezés.
Ennek több oka van. Elsõsorban az,
hogy gyengült a játékosállományunk,
hisz meghatározó játékosok távoztak
nyáron (Gyenesei-kapus, Máj, dr. Balogh) és csak az utánpótlás csapatból
került fel két fiatal (Horváth Tamás és Tur
csányi Péteri). A nyári alapozás is mindig problémát jelent a Balaton parti együtteseknek, így nekünk is. Az edzéshiány
is kihatott a késõbbi teljesítményekre. És
ahogy az lenni szokott, ilyenkor a szeren
cse is többször elpártolt tõlünk. Említhetnénk a játékvezetõk ténykedését is, de
jobb, ha magunkban keressük a hibát
és néhány játékos elgondolkodik, hogy

milyen állapotban érkezik a mérkõzésre.
Önmaguknak és a csapattársaknak is tartoznak ennyivel!
A felnõtt csapat a 12. helyen végzett a 16-os mezõnyben. /5 gyõzelem,
2 döntetlen, 8 vereség, 24-26-os
gólarány/
Az U-19-es ifik a 14. helyet szerezték meg. /3 gyõzelem, 2 döntetlen,
10 vereség, 14-61-es gólarány és
11pont/
Az U-16-os serdülõk 12 csapat közül
a 11. helyen fejezték be a bajnoki
küzdelmet. /2 gyõzelem, 9 vereség,
15-63 gólarány és 6 pont/
Remélhetõleg a téli szünetben sikerül
rendezni a sorokat és egy jó alapozással, esetleg új játékosokkal eredményesebben folytatjuk a tavaszi pontvadászatot!

Stella újabb nemzetközi sikere
Három ezüstérem a „II.
Nemzetközi
Mikulás
Kupán”!
A horvátországi Eszéken
november 19-én rendezték
meg a ritmikus gimnasztika „Rondo Kupát”, ahol
Csanádi Éva Stella, a Balatonszárszó SE versenyzõje
labdával a harmadik helyen, buzogánnyal a második helyen végzett.
Budapesten december
3-án a „II. Nemzetközi
Ritmikus
Gimnasztika
Mikulás Kupán”
Stella
(1996) ugyancsak remekelt. Összetettben a második helyen végzett az orosz
tornász mögött és az angol versenyzõ
elõtt. Labdával is, illetve buzogánnyal
is ezüstérmes lett. Említést érdemel a
rendezvény magas színvonala, szer

vezettsége és a figyelem, amellyel a rendezõ TUS Sport KFT. és
a HORT SE „kényeztette” a részvevõ kilenc
ország
delegációit!
Hibátlan gyakorlatokkal
búcsúzott Stella a junior
korosztálytól egy olyan
versenyen, ahol a ma
gyar bíró mellett orosz,
izraeli, luxemburgi, oszt
rák, szerb és ukrán pontozók bírálták el gyakor
latait. A gálán pedig
Rihanna
„Unfaithful”
címû számát adta elõ hegedûvel, énekkel
és táncolva, mellyel hatalmas sikert aratott! Méltó befejezése ez egy izgalmakkal, érzelmekkel teli szép korszaknak.
2012-tõl a felnõtt korosztályba lép.”
Orbán Éva, edzõ

A Sportegyesület december 12-i elnökségi ülésén, Mihályiné Molnár Zsuzsannát
választották a szabadidõ szakosztály új
vezetõjének. A Labdarúgó szakosztály régi
elnöke, Varga Zsolt technikai vezetõként
segíti a csapatokat továbbra is, az új
szakosztályvezetõ ifj. Sarang Sándor lett.

IX. Grand-Gold Kupa
utánpótlás bajnokság
Tizennégy dunántúli sportegyesület
72 leány és fiú versenyzõje vitézkedett a szponzor által felajánlott díszes
serlegekért, melybõl kettõ a szárszói
leányoknak is jutott.
B.szárszói eredmények: ifjúsági
leány egyéni: II. Fodor Alexandra, III.
Szekér Viktória
Dunántúli Utánpótlás Bajnokságot rendeztek november 27-én, Veszprémben.
A 10 év alatti leányok egyéni versenyében harmadik lett a szárszói Tóth
Kamilla.
Nemzetközi Veterán Bajnokság okt.
29. Tatabánya:
65-69 éves férfi egyéni: 27 fõ
III. Hüvösvölgyi Péter B.szárszói
NKSE
Az Asztalitenisz Szakosztály hagyományos évzáróját december 17-én rendezte meg a mûvelõdési házban.

Hüvösvölgyi Péter
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