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Újévi fogadalmunk
Szeretünk Szárszó
Mögöttünk az óév. Elkészült a mér
leg. Szárszói szinten nem lehet okunk
panaszra. Sõt, inkább büszkélked
hetünk: mérlegünk egyensúlyban van
(pénzügyileg is). A láthatatlan szellemi,
lelki gyarapodását sokan észreveszik.
Vonzó lett Szárszó a fiatal házaspárok
számára. Itt vesznek házat, mert nem
csak nyáron családbarát ez a település.
A nyaralók egyre, másra családi házak
lesznek. A fõvárosból és máshonnan
egyre több nyugdíjas választja otthonául.
De felkapta a fejét az a több ezer csa
lád is, aki a nyaralása helyszínét keres
te. Nem csalódtak a hívogató szóban,
hogy Szárszó a gyerekek paradicsoma.
A média is felfigyelt erre az új, pozitív
töltésre.
Érdekes, örömteli ez a változás.
Mert a (köz)pénzünk nem lett több, mint
néhány évvel ezelõtt volt. Mint minden
új, két évvel ezelõtt egy nagy-takarítás
sal, rendteremtéssel kezdõdött. Amikor
ez már látszott, megkezdõdött a fejtörés,
mit és hogyan lehetne még szépíteni,
lehetõleg kevés pénzbõl. S ha egyszer
egy nagy vágy megszületik, valahogy
a pénz is elõteremtõdik hozzá. A hely
beliek, a nyaralók, az adományozók, a
testvér települések szívesen kinyitották
pénztárcájukat. Mert látták, értelmes
célra adják. Kis pénzbõl országos hírû
színházat varázsoltunk. Ajándékba kap
tunk egy Zenepavilont, ami a település
ékessége a parton.
Nem vártuk a sült galambot, hogy majd
fentrõl megoldják a mi kis fejlesztési ál
mainkat. De ugye ismerõs a mondás: segíts
magadon, az Isten is megsegít! És csodák
csodája: nem maradt észrevétlen, hogy
Balatonszárszón József Attila halála óta –
75 éve – a leghívebben ápolják a költõ
emlékét, költészetét. Uniós támogatással
újították fel azt a szerény emlékházat,
amelyben, mint egy élõ mauzóleumban,
nap, mint nap együtt lehetünk vele, meg
tapasztalhatjuk, milyen gyermekként,
férfiként sóvárogni a szeretetet. De va
lahol, valaki észrevette azt is, mennyire
sok itt a munkanélküli. Érdemesek viszont
arra, hogy közmunkásként százszorszép
pé tegyék Szárszót.
A nem egészen kétezer szárszói
bizonyította, hogy milliárdok befekte
tése nélkül is teremthetünk egy közös
ségi gazdagságot. S hogy ez tovább
folytatódjék, nem kell mást tenni, mint
tudatosan elhatározni azt, amit Balogh
Béla fogalmazott meg a múlt évben
megjelent „Elkezdõdött … – Új világrend,
vagy Aranykorszak? címû könyvében. A
Szeretet Törvényének tudatában határoz
zuk el, és fogadjuk meg:

„Érték a családi béke és harmónia. Érték az adott szó. Érték az egészség és az
értékteremtő munka. Érték a megbocsátás, a türelem és a tolerancia. Érték a tiszta levegő, a tiszta víz, a tiszta termőföld
és a vegyszermentes élelem. Érték a szemétmentes környezet. Érték a megújuló
energia. Érték az, ha valaki hozzájárul a
közös jóhoz…”
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Ünnepi köntösben

Az ünneplõbe öltözött, felékszerezett Zenepavilont
sokan megcsodálták az ünnepek hetében.

A

dvent elsõ vasárnapjára ünnepi díszbe öltözött
Szárszó. Ám a készülõdés már hetekkel korábban
elkezdõdött. Valójában a településünk apraja, nagyja
hozzálátott, hogy lélekben – versekkel, énekekkel, zeneszóval
és dekorációval készüljön az év legszebb ünnepére. Az elsõ
adventi vasárnapon, a református templomban az általános
iskola zenetagozatos tanulóinak ünnepi mûsorával kezdõdött.
Folytatódott a Polgármesteri Hivatal aulájában a program az
zal a kiállítással, amelyet intézmények és civil szervezetek tag
jai készítettek, bemutatva, mit tartanak fontosnak a szeretet ün
nepén. Valóságos ötletparádéban volt része a közönségnek.
A mûsorban Leicht Réka énekelt, az iskolánk elsõ osztá
lyosai pedig Karácsonyi álom címmel mutattak be verses
összeállítást. Dorogi Sándor polgármester ünnepi köszöntõje
következett, amelyben azt hangsúlyozta, hogy a szárszóiak
már most szívükben és lelkükben készülnek a karácsonyra, és
a nagy számú ünneplõ közönség jelzi, hogy örülünk egymás
nak, hogy Szárszó egy nagyon jó közösség lett.
A Nyugdíjas Klub tagjai mint mindig, most is kitettek
magukért. A sokféle finom süteménnyel karácsonyi hangulatot

A hagyományos karácsonyi koncerten, december 21-én települé
sünk kórusa, a Soli Deo Gloria adott egyházi kórusmûvekbõl egy
szép összeállítást. Szólót énekelt és a kórust vezényelte Pörneki
Anikó énekmûvész.

varázsoltak. A Szent Család köszöntésére elénekelték azokat
a szent énekeket, amelyekkel annak idején, mint gyerekek
végigjárták a rokonok, ismerõsök házait.
(Az adventrõl készült összeállítást
a 7. oldalon olvashatják)

Együtt lenni, találkozni jó!

Két, több száz szárszóit megmozgató találkozóra hívta meg a kép
viselõtestület nevében a polgármester novemberben a nyugdíjasokat,
decemberben pedig a fiatalokat. A nyugdíjas találkozón jószerivel egy
tût sem lehetett leejteni, annyian voltak. De ami még fontosabb, olyan önfeledten szórakoztak, annyit nevettek, táncoltak, hogy mindenki megfiata
lodott jó néhány évvel. Képes tudósításunkat a 2. oldalon olvashatják.

www.balatonszarszo.hu

A szárszói fiatalok második találkozóját rendezték meg december
28-án, amelyen jókedvû vetélkedõt tartottak, Góczán István és
barátai zenével szórakoztatták a közönséget, forralt bor és, és némi
harapnivaló mellett kvaterkáztak. Az egybegyûlteket köszöntötte
Dorogi Sándor polgármester. A találkozó néhány részvevõjével
készült beszélgetést, és képes tudósítást a 4. oldalon olvashatják.
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Az örökifjak mulattatták társaikat

Nagyszerû, mulatós estére sikeredett
a november 24-i nyugdíjas est. Az
óvodánk Katica csoportjának tag
jai a palotásra és pattogós operett
slágerekre ropták, amivel már meg
is alapozták a jó hangulatot. Majd
következett a Megarox Társulata, akik
tovább fokozták a jókedvet népszerû
örökzöld dalokkal, táncos összeállítá
sukkal.
Dorogi
Sándor
polgármester
köszöntõje e korosztály dicséretérõl
szólt: akik Szárszó alapjait lerakták,
akikre büszkék lehetünk, mert most is
a legaktívabb korosztály a közösségi
életben. Szólt a szárszói titokról, amit
szárnyra kapott a média. Pedig nem
arról van szó, hogy nekünk több pén
zünk lenne új dolgok megvalósítására,
hanem a titok a közösség teremtõ ere
je. Manapság ezek kellenek az életben
maradáshoz.
Balogh Lajos saját versét mondta el,
Márkus Ferenc saját novellájával ked
veskedett az egybegyûlteknek. A Katali
nokat egy-egy szál virággal köszöntötte
a polgármester, és így köszönte meg
annak a népes segítõ gárdának a
munkáját, akik az est minden részletét

A Katica csoport mûsorát Gyurcsekné Prekáczka Etelka és Városiné Fodor Ágnes rendezte. A gyerekek fellépõ ruhája pedig Apáti
Kinga keze munkáját dicséri.
megtervezték, megfõzték és feltálalták,
a tombolatárgyakat felajánlották.
Az est fénypontját maga a Nyugdí
jas Klub nyújtotta. A pattogó magyar
nóták, az asszonyok karikázó tánca

bemelegítés volt a fergeteges férfimurihoz. Bemutatták, hogy és kikkel és
hogyan buliztak a diszkóban. A közön
ség dõlt a nevetéstõl, mert az örökifjak
nagyot alakítottak, mesterien vezették a

táncos lábú Barbikat. Ezután már igazi
párjaikat is, és a táncos lábú szárszói
asszonyokat is felkérhették a férfiak.
Báli hangulatban húzta a talp alá valót
a Jakab duó.

Az úri muri ötletasszonya Vígh Magdolna klubvezetõ. A lenge lányok öltözetét pedig
együtt varrták az asszonyok.

A Nyugdíjas Dalkör vidám magyar nótákat énkelt.

A bíró Varga Sándor

Házas évek rekorderei

A bírót, akár nagybetûvel is írhatnánk,
mert úgy hozzánõtt Varga Sándor, – vagy
ahogy Németországban ismerik, Alex
– nevéhez. De azért is megérdemelné,
mert alighanem a G rekordok könyvébe
illõt teljesített a 30 éves futball bírói pá
lyafutása alatt. Összesen ugyanis 3680
fellépése volt. A legszívesebben errõl a
korszakról mesél, mint ahogy a mostani
nyugdíjas találkozón is. A szép nevû
bácskai településrõl, Becskerekbõl indult
el szerencsét próbálni 1970-ben és tíz
évig elismert szakembere volt a Frakfurt
melletti Opel Autógyárnak., majd egy
mûtét vetett véget ennek a munkának,
utána pedig elmehetett elõnyugdíjba.
Mint játékvezetõt már két év után letesz
telték, és kiváló minõsítést és rengeteg
felkérést kapott, hiszen ott tízszer annyi
a csapatok száma mint nálunk. A Dózsa
György utcai nappali egyik falát csak a
rengeteg csapatzászló, elismerés deko
rálja.
A sok-sok balatoni nyaralás megtette
a hatását, és feleségével, Katalinnal úgy

Varga Sándor (Aexander) a futball bírói
relikviáira a legbüszkébb.

Bucsányi János (85 éves) és felesége
Margit (81 éves) házas éveik tekin
tetében viszont minden bizonnyal
rekordereknek számítanak Szárszón.
November 18-án ünnepelték minden
csinnadratta nélkül az egybekelésük
60. évfordulóját.
Margit 12 évesen Nemesdédrõl,
1944-ben került Szárszóra. A szülei
60 hold földet béreltek. Vácrátótról
vezetett ide a párja útja, akivel 1954ben építették a Szemesi úti házukat.
Margit néni több mint húsz évig
üdülõgondnokkét dolgozott, a férje
ugyancsak hosszú idõt tanácsi alkal
mazottként dolgozott. Két lányuk öt
unokával, õk pedig öt dédunokával
ajándékozták meg. A legfiatalabb egy
hónapos. Valamennyien szárszóiak.
Folytatás a 3. oldalon

döntöttek, hogy a nyugdíjas éveiket itt töl
tik. Edzésnek kevés a szobabicikli, minden
nap legyalogol a partra, s kocog egyet a
jó kondiért, a tó látványáért.

Hatvan éves házassági évfordulójukat
itt tánccal ünnepelte Bucsányi János
és felesége
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Kötõdés
– ezer szállal

Életmûdíjasaink
Csukás István „Szerelmes földrajza”

Minden perc csoda – Szárszón

Bán Tibor és felesége
Folytatás a 2. oldalról
Bán Tibor és felesége Gyöngyi életútját
meghatározta, hogy ide születtek. A
szüleik is valamennyien tõzsgyökeres
szárszóiak. Mindkettõjüket Pestiné Juci
néni, az utolsó szárszói bábaasszony
segítette világra. Ide jártak iskolába, egy
tánccsoportban táncoltak. De még sem
diákszerelemként indult a kapcsolatuk.
Ám egy húsvéti esküvõn, ahol võfély
volt Tibor, Gyöngyi pedig a legszebb
koszorúslány, mélyebben egymás sze
mébe néztek. Megkezdõdött a csodás
udvarlási korszak. Jó hosszan, öt évig
tartott a próbaidõ, mert jöttek a katona
évek is. Aztán minden jeles idõpont
húsvétra esett, az eljegyzés, majd egy
év múltán pedig az esküvõ. A Petõfi
utcában, a szülõk portájából leválasz
tott telken építkeztek. A szomszédban
a nõvéréék. Az elsõ gyermekük néhány
nap után elment a minden élõk útján.
Két gyermekük és két unokájuk van.
És nagy szeretettel gondoltak most is
a család rangidõseire, Tibor szüleire.
Bán János 95, felesége Bán Jánosné
pedig 90 éves.
A mindennapi munka, a család apra
járól, nagyjáról való gondoskodás mel
lett jólesik a kikapcsolódás. Nagyon
szeretik a nyugdíjas klubéletet, mert itt
vannak a barátok, mindig kitalálnak
valami jót, a tréfa csinálásban együtt
mulatnak. Ez az a közösség, amit az él
mények, a szeressük egymást gyerekek
érzése jóban, rosszban együtt tart.

Czár László és neje

Szalai István és felsége

„Most már én is boldogan elmondha
tom, hogy minden nap ajándék, minden
perc csoda. Ajándék, hogy élek, csoda
pedig az, hogy itt Szárszón, a Bala
ton mellett. Szárszón nem csak lakom,
alszom, sétálok, hanem a lelkemmel és
a szívemmel is itt vagyok, immár több
mint húsz éve. Úgy érzem, szeretnek és
most már én is szeretek mindenkit. Ez a
szeretet befogad engem is. És mindenki
nek, de a költõnek, írónak különöskép
pen fontos, hogy szeretet vegye körül.”
Így vall szeretett településünkrõl
Csukás István a vele készült kisfilmben,
a 2012-ben Príma díjjal kitüntetett Sze
relmes földrajz legújabb epizódjában,
amelyet nemrég vetített a Duna Televí
zió. Abban a mûsorban, amelyben
neves közéleti személyiségek, tudósok,
írók, mûvészek mutatják be kedves,
nyugalmat és biztonságot adó tájukat,
településüket. Csukás Istvánnal baran
golunk Szárszón, és a filmes séta kere
tében beszél Szárszó szellemiségérõl,
szoros kötõdésérõl, miközben megmu

tatja a nevezetességeket, a számára
különösen kedves helyszíneket: József
Attila elsõ sírhelyét, az emlékmûvet, a
felújított múzeumot, és sétáinak min
dennapos állomását, a Balatont és a
Csukás Színházat.
Ahogy õ fogalmaz: „Reggeli sétáim
során mindig errefelé veszem a kanyart
és megnézem, hogy megvan-e még a
Balaton. Meg. A Balaton minden reg
gel megvan, hála istennek. Azt már
mondani sem kell, hogy a sétáim legú
jabb célpontja pedig, amelyik szintén
itt van a Balaton partján, nem messze,
a színház. Tehát minden napom jól
kezdõdik, ha szabad így mondani, és
jól is végzõdik, mert a Balaton csodála
tával nem lehet betelni… máig tartó
mámoros élmény nekem. A színháznak
az a neve, hogy Csukás Színház. Ezt
egyszerûen máig nem tudom elhinni.
Mikor erre járok, mindig elolvasom.
Nagy betûkkel ki van oda írva. Ez
olyan, mintha egy picit megsuhintaná
az embert a halhatatlanság.”

Csukás István Kossuth és Prima Primissima díjas író, költõ a múlt év novemberében az örök életû, halhatatlan mesefigurák megteremtése, a generációk
nevelése területén kifejtett elévülhetetlen
érdemei elismeréséül, a négy évtizedes
írói életmûvéért a Magyar Ifjúságért Díjat
vette át.
Drága Pista bácsi! Köszönjük a sze
retetet, amely a filmbõl árad felénk,
szárszóiakra. Azt kívánjuk, hogy még
nagyon sokáig légy velünk, és csodál
hasd emberi léptékû tavunkat, a neked
való tót, a Balatont.
(A kisfilm elérhetõ Balatonszárszó
honlapjáról, a www.balatonszarszo.hu
oldalról is).
A szárszóiak nevében
sok-sok szeretettel: Dancsecs Klára

Dr. Obádovics J. Gyula
matematika professzor

Dr. Obádovics J. Gyula a matematika
professzora, aki a szárszói tehetséges
fiatalokat is szívesen istápolja.

Emlékezetes év Dr. Obádovics J. Gyula
életében az 1944. márciusa, amikor
Baján, a Magyar Állami Líceum és
Tanítóképzõ negyedik évfolyamos ta
nulója volt. A német megszállás ellen
tiltakoztak éppen. Egy saját, hazafias
ihletettségû verse elmondására készült
a városháza erkélyén, amikor megfúj
ták a légiriadót. Azt mondja, talán en
nek köszönheti az életét. A diákéveknek
voltak ennél szebb emlékei is. A megye
közössége is megõrizte emlékezeté

ben és számon tartja az egykori em
inenseket, akik szellemi élet jelesei
azóta is az országban. Október 19-én
Kecskeméten, Bács-Kiskun Megye Tu
dományos Díját vehette át érdemes és
eredményes munkája elismeréséül.
A Neumann János Számítógép-tu
dományi Társaság november 15-i ün
nepi közgyûlésére hívta meg, amelyen
több évtizedes szakmai tevékenységét,
kiváló eredményeit Életmû-díjjal ismerte
el.

Szlovéniában szomszédoltak
Szlovéniába ment át szomszédolni a
Nõk a Balatonért Egyesület helyi cso
portja. A túra ugyan az adventi vásárt
is hirdette, amit elsodort a politika. A
választások, és egy korrupciós botrány
kirobbanása, a tüntetések és zavargá
sok miatt nem engedélyezték a kira
kodó vásárt. A kirándulókat viszont kár
pótolta a három híres város látványa:
Lendva, Ptuj és Maribor.
Így vásárfiát nem hoztunk, de élmé
nyeket igen. Kilvingerné Gittának a
maribori templomok tetszettek a leg
jobban. Azok közül is egy, aminek
kifinomult gótikus stílusa meghitt han
gulatot árasztott. Fritz Évát Ptuj elsõ
benyomása ragadta magával. A város
bejáratánál az Ivócimborák címû hu
moros alkotás láttán, akár egy egész
napot elidõzött volna ott. Mohainé Er
zsit az Európában is egyke 400 éves
szõlõtõke felfuttatása lepte meg, és di
csérte a szépen mûvelt kis parcellákat
is. Az idegenvezetõre is jó szívvel gon
dol majd, aki nagy tájékozottsággal és
napra készen beszélt szomszédaink
ról. Szijj Ágnes otthon majd végigjár

ja gondolatban az összes várost, de
a nagy séta után ott jól esett a forralt
boros fogadás, és az étteremben a
gyors kiszolgálás. Huszárné Gyöngyi
a Dráva látképét idézi majd fel és
Lendván a Zala György szobrász
mûvész munkásságát reprezentáló

kiállítást meg a Makovecz tervezte
kulturális központot, ami mind a ma
gyarság emlékeit, hagyományait õrzi.
Hûvösvölgyiné Marika szerint a táj és
a városképek látványa Csontváry híres
képeire emlékeztették, csak itt élõben
látták viszont e szép örökséget.
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Szárszóról indultak – milyen messze jutottak
A szárszói fiatalok második hivatalos
találkozóján beszélgettem pár egykori
diáktársammal, akik ugyan életük nagy
részét máshol élik, Szárszóra gyakran,
és legfõképpen örömmel térnek haza.
Igyekeztem inkább kötetlen beszélge
tést kialakítani, mintsem faggatózni,
persze az elsõ kérdés minidig hasonló
volt: „Szárszóról, nyilván a József Attila
Általános Iskolából indultál. Hol tartasz
most?”
Tefner Krisztián
Az általános iskola
elvégzése után Fe
hérváron, a Széche
nyi István Mûszaki
Szakközépiskola ta
nulója lettem. Aztán
Gyõrben, a Széche
nyi István Egyete
men tanultam mechatronikát. Most már
gyakran vagyok itthon, a nyelvvizsgámra
készülök és mellette dolgozom.
Habár Szárszó mindig is inkább
családcentrikus volt programszervezés
terén, én támogatom az olyan, fiata
loknak szervezett összejöveteleket, mint
ez a mostani. Ezeken mindig nagy baráti
társasággal veszünk részt és jól szoktuk
magunkat érezni.
Itt csatlakozott a társalgáshoz Tefner
Attila, az említett baráti társaság elmar
adhatatlan tagja is. Aki ismeri õket,
elmondhatja, nagyon ritkán lehet velük
külön-külön találkozni. Sok közös van a
két fiatalember életpályájában is – Attila
is Fehérvárról került Gyõrbe, ahol jelen
leg negyedéves építészmérnök-hallgató.
Minden héten hazajár feltöltõdni, sokat
sportol, focizik, motorozik és síel. Azért
a téli hobbi, mert nyáron minden idejét
leköti a munka.
Takács Zsanett
A Perczel Mór Gim
názium német két
tannyelvû tagozatán
végeztem. Majd a
Budapesti Kommu
nikációs Fõiskolán
tanultam, párhuza
mosan két – kom
munikáció és médiatudomány, valamit
kereskedelem és marketing – szakon.
Szeptemberben vehettem át mindkét
diplomámat. Jelenleg pályakezdõként
próbálok gyakorlatot szerezni, ami
ugródeszkát jelentene a munkaerõpia

Góczán István a fiatalok találkozójának szervezésében is orosz
lán részt vállalt, és a zenekarával jó hangulatot teremtett.
con. Találkozzunk jövõre ugyanitt, akkor
majd elmesélem, hogy sikerült.
Balogh András
A Pécsi Tudomány
Egyetem
Pollack
Mihály
mûszaki
karán vagyok vég
zõs ipari termékés
formatervezõ
mérnök-hallgató.
Mint minden egyetemistának, nekem is
van tanulnivalóm bõven. Ennek ellenére
minden héten hazajárok, hisz kell ennyi
pihenés itthon. Nyaranta is van idõm
kikapcsolódni. Sok szárszói rendezvény
en is részt vettem, legtöbbször fotósként.
Nagyon örültem ennek a felkérésnek. A
fiatalokból álló baráti társaságok körében
is népszerûek a programok, ám gyakran
hiányoltak olyan szórakozóhelyet, ahol
éjszaka sem áll meg az élet.
Csanádi Éva Stella
„Tanulmányaimat
Budapesten kezd
tem, majd csalá
dommal négy évet
éltünk kint, Olas
zországban. Ezután
Pesten folytattam az
általános iskolát, de a 8. osztályt már itt,
Balatonszárszón végeztem el. Abban az
évben lettem bronzérmes a József Attila
Általános Iskola színeiben a ritmikus gim
nasztika Diákolimpia Országos döntõjén.
Szintén 2011-ben a Balatonszárszó SE
versenyzõjeként a Vidékbajnokságon is
harmadik helyezést értem el. Jelenleg Bu
dapesten, a Bartók Béla Zenemûvészeti

A Szív utcából ide húz a szívük
Lázár Balázs könyvbemutatója
„Mint egy épp most érkezett képes
lap a táj” – írja versében a balatoni
vonat ablakán kinézõ Lázár Balázs”–
ez a kép költõtársát, Bertók Lászlót is
megragadta, aki a színész-költõ most
megjelent „Szívucca” címû kötetéhez
írt bevezetõt. De az olvasónak is éppen
ez jut eszébe, éppen ezt akarta mon
dani e csodaszép tájról. De hát mégis
csak költõnek kell ehhez lenni.
Lázár Balázs november 20-án vendé
geskedett nálunk, akit kötetének bemu
tatójára elkísért felesége, Tallián Mari
ann színész, hegedûs és Szentmártoni
János, a Magyar Írószövetség elnöke,
József Attila díjas költõ. Az írószövetség

Gombos Emília elsõ önálló kiállítását hozta el az ifjúsági találkozóra,
melynek színeivel és formavilágával nagy sikert aratott.

elnöke elismerõ szavakkal és a költõt kér
dezgetve ajánlotta a mûvet, a felesége
pedig szépen szóló hegedû szóval. A
versek tolmácsolására pedig el sem kép
zelhettünk volna nálánál avatottabbat,
mert kitûnõ orgánumú színész.
Megtudtuk viszont, hogy ide már nem
csak vendégségbe járnak, hanem haza
is. Noha a pesti Szív utca valóságos
hely, de a szívük már nagyon ide húz a
szárszói házhoz, hiszen a kötet számos
verse az itt töltött napok szépségérõl,
gyönyörûségérõl szól. Mindössze egy
nagy sóhajtás van az Osztályrész(M)
címû versében: hogy tudja a kölcsönt
húsz évig fizetni.

Vidám lányok karéja
Szakközépiskolában tanulok jazz-ének
szakon. Év közben ritkán, inkább csak ün
nepekkor tudok hazajönni, de a nyarakat
mindig Szárszón töltöm. Gyakran kérnek
fel fellépésekre, ahol énekelni, hegedülni
és ritmikus gimnasztikázni is szoktam,
sokszor egy számon belül. Sajnálom,
hogy csak kevés idõt tölthetek itt, hisz im
ádom Szárszót, egyszerûen gyönyörû.“
Nagy Mátyás
2003-ban végez
tem Szárszón és ta
nulmányaim során
végig úgy éreztem,
hogy a József At
tila Általános Iskola
nagyon jó alapokat
adott. Kaposváron, a Táncsics Mihály
Gimnázium angol szakán tanultam, vé
gig tudatosan készültem a pályára, amin
most vagyok. Sopronban, a Nyugat-

magyarországi Egyetem erdõmérnöki
karának vagyok végzõs hallgatója, most
írom a diplomamunkámat „Átalakító
üzemmódú erdõk” címmel. Egy tanul
mányi ösztöndíjjal tanulhattam fél évet
Kanadában, Torontó mellett. Jó érzések
kel jöttem haza. Bátran mondhatom,
hogy szép az élet, máshol is szép, de én
szeretnék Magyarországon, és ha lehet
Balatonszárszón is maradni. Különösen
örülök, hogy a rendezvények sorába
bekerült ez találkozó, illetve egyre több
élõ zenés elõadás nyaranta. Nekem is
szenvedélyem a zenélés, két zenekarom
ban gitározok, és nagyra értékelem az
igényes hangszeres zenét.
Zsófi és Bea nem tudtak végig részt
venni a találkozón, hisz velem együtt
a (balatonföldvári) zenekar újévi kon
certjére próbáltak, de szívesen írtak pár
sort a pályájukról.
Pacskó Vivien
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2013! Rajtunk is múlik, milyen lesz
Milyen volt a múlt év mérlege? Milyennek ígérkezik a következõ? Van, aki
szent fogadalmat tesz, hogy új életet
kezd az elkövetkezendõ esztendõben.
Mások maradnak a realitásoknál, és
szerényebben fogalmaznak, mit is várnak 2013-tól. Minden esetre olyan lesz
az elkövetkezendõ 365 nap, amilyenné
saját magunk formáljuk. Ez a leggyakoribb formula. Tápláljuk hát sorra, sorra
a pozitív gondolatokat, s ha nagyon vágyunk valamire, ha nagyon akarjuk, az
rendszerint meg is valósul. Mégis megkérdeztünk néhány szárszóit, mit táplál
be a saját lelki komputerébe, mit tervez,
mit vár a ’13-as számtól.
Csökmei Edina az
általános
iskola
szám ítástechnika
tanára: – Nagyon
jó évem volt, mert
mint új kollégát a
tantestület teljesen
befogadott. Olyan,
mintha mindig köztük dolgoztam volna.
Nagyon szeretem a gyerekeket. Vannak
közöttük kiemelkedõ tehetségek. Akik
nehezen boldogulnak az elmélettel,
azoknak igyekszem gyakorlatiasabb
feladatot adni, hogy praktikusan tud
ják használni a számítógépet. Az idei
magánéleti vágyam, hogy letehessem
most már hosszabb idõre a bõröndömet.
Az Alföldrõl jöttem, dolgoztam kül
földön, de a Balatont és környékét
nagyon szeretem, így szeretnék itt egy
kicsit meggyökerezni.
Kovács József, vál
lalkozó: – Örömmel
töltött el, hogy volt
munkánk. Sokat dol
goztunk, de emel
lett nyáron sokat
strandoltunk és a jó
programokért sem
kellett utaznunk.
Büszke vagyok a gyermekeinkre,
Ádám kitûnõ bizonyítványt hozott és
Barbika nagy örömmel kezdte meg
az iskolát. Mindketten sokoldalúak,
érdeklõdõek, közösségi emberek.
A vágyaim? Remélem, jövõre is
egészségesek leszünk. A terv pedig,
hogy még több idõt tudjunk együtt
tölteni a gyerekeinkkel. Nagyon várjuk
a nyarat, a jó idõt. Szeretnénk sokat
fürödni, bringázni, kirándulni, hogy az
új év is olyan tartalmas legyen, mint a
tavalyi.

Pádárné Lantos Bernadett a három kis
gyermekét sétáltatta (Szabolcs 5 éves,
Dóra 3, Tímea pedig decemberben töl
tötte elsõ évét) amikor elmondta, hogy
már kezd szárszóivá válni. Nemrégen
vettek itt egy házat, amin még nagyon
sok a teendõ. A férje éppen a szigetelés

sel van most elfoglalva. Õ viszont már két
anyukával nagyon jól összebarátkozott.
Közösek a séták, járnak baba-mama
klubba és zene bölcsibe. A nagyok pedig
nagyon jól érzik magukat az óvodában.
A legnagyobb vágy ebben az esztendõ
ben is, hogy a gyerekek egészségesek
legyenek, mert nekik szülõknek ez jelenti
a legnagyobb boldogságot. A többit pe
dig elõ lehet teremteni. Az idén a tetõtér
újjáépítése lesz a feladat.
Klipper Tibort õsgyö
keres szárszóinak
kell titulálni. Mint
építõmérnök a mes
terség sok sok ágát
mûvelte. Az acél
s z e r k e z e t e k h e z
is ért, mint szak
mérnök, talán nagyapai örökségként.
Klipper Gyula volt ugyanis Szárszó
leghíresebb kovács mestere. Õ pedig
kezdõ mérnökként nem kisebb feladatot
kapott, mint hogy a saját panziójukat
alakítsa át Szárszó vasútállomásává.
Hát ennyi volt a visszanézõ, illetve
még annyi, hogy tavaly megmûtötték a
szemét – pedig még soha semmi baja
nem volt 77 éves létére – ami olyan jól
sikerült, hogy el lát vele a „világ végére
is”. A vágya? Hogy még sokáig ehesse
(Csehiné) Erzsike fõztjét, mert kísértetie
sen hasonlít a nagymamája somogyias
ízeihez, fûszerzéséhez.
Sarangné
Bartos
Mária nagyon meg
örült, amikor a múlt
évben munkát ka
pott az iskolai kony
háján. Az elõkészítõ
munkában, a zöld
ségtisztításban, a
takarításban
kell
serénykedni, hiszen itt idõre, pontos
forgatókönyv szerint kell elkészülni a
menünek. A férje a DRV egyik Kft-jénél
dolgozik, bár azt rebesgetik, hogy an
nak is meg vannak számlálva a napjai.
Az új év tehát azzal az aggodalom
mal indul, hogy mennyi ideig lesz még
munkahely, vagy más után kell nézni. A

szülõi segítség jól jön, mivel közös ház
tartást vezetnek, de a pénzt nagyon be
kell osztani, hogy a kisfiuknak is minden
re jusson.
Kálosi Norbert isko
lánk 8. osztályos
tanulója
– Nagyon jó
volt a múlt év szá
momra. Fõleg a
nyár. Persze, min
den diáknak az a
legjobb idõszak, de
nekem különösen jól telt. Sokat voltam a
strandon a barátaimmal, és sokat rolle
reztem. Több új embert is megismertem,
akiknek itt van Szárszón nyaralója.
Velük azóta is tartom a kapcsolatot. Mi
vel nyolcadikosok vagyunk, a második
félévben sok feladat vár ránk. Mi ren
dezzük majd a farsangot, és részben mi
csináljuk az iskola rádióját is. A jövõre
vonatkozóan: hamarosan itt a felvételi,
majd a ballagás és szeptemberben egy
új iskolában kezdem majd meg a tanul
mányaimat, ahol szeretnék hasonló sike
reket és eredményeket elérni, mint itt.
Fejes Jánosné Judit
fáradtan, de öröm
mel mondja, hogy
túl vannak a két
napos disznóvágá
son, tehát az ün
nepekre már meg
vannak (voltak) a
finom falatok. Az
múlt év jól sikerült, mert a közmunkások
kal egyetemben – akiknek a „brigád
vezetõje” volt nagyon sokat dolgoztak,
de megérte. Szép, tiszta Szárszó, és
az elismerés sem maradt el. – Minden
kinek nagyon jól esett, hogy a település
vezetõi és lakói értékelik a munkánkat,
– mondta. Bízom abban, hogy ez az év
is hasonlóan jól alakul. A lányunk már
önálló életet él, Pesten fodrász, Balázs
fiunk is sikeresen veszi az akadályokat,
Siófokon, a Krúdy-ban ösztöndíjas sza
kácstanuló. Minden ketten nagyon
segítõkészek. S ha jók a gyerekek, mást
már kívánni sem lehet.

Müller Béla közmun
kásként dolgozott az
idén, a polgármes
teri hivatal elõtti park
az õ keze munkáját
dicséri. Annyi bi
zonyos, hogy egy
papírfecnyi
nem
sok, itt azt sem látni.
Azt mondja, hogy az emberek látják a tisz
taságot, vigyáznak is rá. Amennyi avar itt
lehullott, azt mind igyekezett összegyûjteni.
Jólesett a munkájuk elismerése, amikor a
polgármester úr összehívta a közmunkán
dolgozókat. Nagyon tetszett a Csukás
István filmje, amely valóságos történelmi
áttekintést adott a településrõl. És kitûnõ
volt az ebéd is, amit együtt költhettek el. A
kívánsága? Nagy szüksége lenne az idén
is erre a kevés, de biztos keresetre, hiszen
a felesége is hasonló cipõben jár. Nagyon
nehéz éves állást találni.
Szekér Gábor alpolgármester, az Anno
Taverna Étterem tulajdonosa: – Az elmúlt
nyár nagyon kedvezett az összes Balaton
parti vállalkozónak, s a legtöbben sikeres
évet zártak. Úgy gondolom, szakmailag
egyre inkább toppon kell lenni, s ha egy
jó, szakképzett csapattal, mindig az ak
tuális trendnek megfelelõen készülünk, ak
kor ez a vendégnek és a vendéglátónak
sem okoz csalódást. Az új évet kicsit
szkeptikusabban látom, mert mintha a biz
tos lábakon álló, felsõ tízezer is meggon
dolná, mennyit engedhet meg magának.
Továbbra is a legjobb fõvárosi vendég
látóhelyek a mérvadók, a vendégeink on
nan hozzák a mértéket. A település jövõjét
is racionálisan ítélem meg: úgy gondolom,
hogy a vállalkozásokból nem csak ki kell
venni a pénzt, hanem sokkal inkább a fej
lesztésre fordítani, mert a több évtizedes
garnitúrával, az akkor jó volt szemlélettel
már nem lehet becsábítani a vendéget.
Ezért próbálok a település arculatán is ki
csit változtatni. A képviselõi tiszteletdíjam
ból tavaly a buszmegállókat újítottuk fel,
és a sportegyesület Bozsik programját tá
mogattam. Az idei terv szerint, mert meg
untuk söprögetni a központi buszmegálló
murváját, hamarosan olyan térkõ burkola
tot kap, mint az étterem környéke.

Szárszó legifjabb lakói
Településünk legfiatalabbjait fogadta
egy novemberi délelõttön Dorogi Sán
dor polgármester, hogy a szép hagy
ományhoz híven a szülõkkel együtt

köszöntse a képviselõtestület és a
szárszóiak nevében a pár hónapos kic
sinyeket, akiknek mindnyájan nagyon
örülünk. Ez eseményre egy emléklap

pal is emlékeztetnek, és átnyújtotta az
egyenként száz ezer forintot tartalmazó
borítékot, amit a szülõk köszönettel
fogadtak.

Dr. Ütõ-Siklódi Zoltán és Ütõ-Siklódi Anikó kislánya Dorottya 2012. október 11én született.

Barti Zoltán és Barti Zoltánné harmadik
gyermekük született meg 2012. október
23-án, akit Bálintnak hívnak.

Koczka Tamás és Petõ Ágnes kisbabája
Koczka Zília 2012. szeptember 25-én
született.

(Decemberben egy ikerpárt is köszöntött otthonukban a polgámester. A velük való találkozóról a következõ lapszámunkban
adunk képest tudósítást.)
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Friss hírek az iskolából

OVIS VENDÉGEKET fogadtak a 4. osztá
lyosok, akik az idén szeptemberben már
iskolatársaik lesznek. Saját készítésû aján
dékokkal és egy kis mesével kedveskedtek
nekik. A gyerekek közös képeket is
készítettek.
AZ ÚSZÁS az egyik leghatékonyabb
mozgásforma. A legtöbb izomcsoportot
egyszerre és alaposan mozgatja, erõt,
állóképességet, rugalmasságot egyaránt
fejleszt.
Vízpart mellett élõknek különösen fontos,
hogy elsajátítsák a vízben való bizton
ságos mozgást. Ezeket a szempontokat
szem elõtt tartva vettük bele a pedagógiai
programunkba, hogy lehetõséget biztosí
tunk az úszásra is.
A mindenkori 3. osztályosok Balaton
szemesre, az OTP üdülõ uszodájába
járnak úszásoktatásra. Tíz alkalommal
úszóedzõ foglalkozik a gyerekekkel, ez
idõ alatt elsajátítják a hát, a gyors és a
mellúszás alapjait. A költségek nagyobb
részét a szülõk viselik, ami az oktató díja.
Az uszoda bérleti díját a Diák Sport Egyesü
let fizeti abból a pénzbõl, amit az elektro
mos hulladékért kaptunk. A közlekedést
az önkormányzat kisbuszával tudjuk me
goldani. A tanfolyam befejezése után még
nem lesznek gyerekeink versenyúszók, de
reméljük, megszerzik azt a vízbiztonságot,
amivel a szülõk is már nyugodtabban en
gedik õket víz közelbe.
Szekér Klára

A HALLOWEEN-PARTI már hagyományos
rendezvény az iskolában, amit Nemes
Márta tanárnõ szervez az angol nyelvet
tanuló diákjai körében. A játékos, mókás
délutánon a sok jelmezbe öltözött diák
csapatverseny keretében elevenítette fel a
hagyomány eredetét. Rejtvényeket oldot
tak meg, és mondókákkal érdemelték ki a
sok-sok cukrot, valamint az értékes aján
dékokat. A játék végén töklámpásaikkal
feldíszítették az iskola bejáratát.

Apák napja
Éveken keresztül lehettünk részesei
apukák és nagypapák egy kedves,
lelkünket megérintõ találkozónak, amit
a mi gyerekeink, unokáink osztályától
és osztályfõnökétõl, Szarka Helgától
kaptunk. „Apák napja”. Kedves fi
gyelmesség egy olyan világban, ahol
hajlamosak vagyunk megfeledkezni
a belülrõl fakadó, ösztöneinkben hor
dozott, éltetõ értékünkrõl, a szeretet
rõl. Lázas készülõdés, titkok, hogy

meglepetés maradjon, versek, dalok,
hangszeres megszólalások, könnyes
szemekig meghatódó nagypapák,
büszke apukák és csillogó tekintetû,
szeretetettõl sugárzó szemû gyerekek.
Nagyon jó volt! Köszönjük! Az idei, a
november 19-én tartott, azért volt még
inkább különleges, mert az osztály a
jövõ évben már más felállásban koptat
ja az iskolapadokat, utolsó alkalommal
találkozhattunk így.

Kaposváron folytatják

József Attila-szavalóverseny
József Attila halálának évfordulóján
az általános iskola tanulói versekkel és
versennyel tisztelegtek a költõ emléke
elõtt. A múlt évi, december 3-i eseményt
a könyvtárban rendezték, ahol a szülõk,
tanárok, diákok együtt emlékeztek a 75
évvel ezelõtt tragikus körülmények között
elhunyt költõre, iskolánk névadójára.
Örömmel töltött el bennünket, hogy idén
is sokan vállalták a felkészülés és a meg
mérettetés nehézségeit.
A versenyzõk felkészültségükrõl,
versszeretetükrõl tettek tanubizonyságot,
versválasztásukkal és versmondásukkal
színessé, tartalmassá tették ezt a délu
tánt.
Teljesítményüket három tagú zsûri ér
tékelte: Jóny Miklósné, György Ágnes,
Starkné Nagy Ilona iskolánk volt peda
gógusai. A legjobbakat oklevéllel és
könyvvel jutalmazták, de senki sem

távozott üres kézzel, minden versenyzõ
emléklapot kapott.
Az elsõ és második helyezettek a
megyei elõdöntõn vehetnek részt, Ka
posváron.
A következõ eredmények születtek:
5-6.osztály
I. Kálosi Roland 5.o
Somogyi Péter 6.o.
II. Kiss Dorina 5.o
Szûcs Renáta 6.o.
III. Orsós Adrián 6.o.
7-8.osztály:
I. Kálosi Norbert 8.o.
II. Berta Boglárka 7.o.
III. Szekér Bálint 7.o.
Sarang Zsuzsa 8.o
Minden versenyzõnek és a gyõz
teseknek gratulálunk.
Varga Franciska
(8. osztályos tanuló)

Énekszóval hívogatták a Mikulást
Nagy szenzáció volt, amikor december
8-án megérkezett nagyszakállú Mikulás
a mûvelõdési házban. Zsúfolásig megtelt
a kultúrház, a karon ülõ csöppségektõl
kezdve az iskolásokig. A picik rácso
dálkoztak, a nagyok már ismerõsen
fogadták a gyerekek nagy barátját.
Ám elõtte a hangulatot Tompeti és
barátai zenés mûsorral alapozták meg,
amit nagyon élveztek a gyerekek és
felnõttek egyaránt. Bevonták a kicsiket
a játékba és énekelve hívogatták a Té

lapót. Nagyon ügyesek voltak. Nem
véletlen, hogy nagy ováció fogadta
az érkezését és szépen mindenki várt
a sorára, amíg a Mikulás kiosztotta a
seregnyi gyereknek a csomagot.
Utána kezdõdött a terülj asztalkám,
ahol a mézeskalács, a kakaót, és a
tea fogyott vég nélkül. Külön köszönet
azoknak, akik támogatták a rendez
vényt. Két magánszemélytõl is kaptunk
kuglófot és a Szervezetünk tagjainak is
köszönet minden segítségért.

Újévköszöntõ Gálamûsorra

Jó tudni!
Felnõtt és gyermek orvosi ügyelet:
84/340-113

várunk mindenkit szeretettel
a József Attila Mûvelõdési Házba

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

január 19. (szombat) 16 órára.

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

Fellépnek az óvodások, az iskola, zeneiskola diákjai,
a település mûvészeti csoportjai.

Polgármesteri Hivatal:
84/362-501

Forralt borral és forró teával várjuk a közönséget.

Élménnyel, szeretettel a szívünk
ben, hálásan mondunk köszönetet
Helga néninek, aki éveken keresztül
egy-egy napra elfeledtette velünk a
hétköznapok gondjait és gyermekeink
felkészítésével, közremûködésével éle
tre szóló emlékekkel ajándékozott meg
bennünket!
Szeretettel:
A 4. osztály apukái és nagypapái

Egyszervolt,
hol nem volt
A mesemondóverseny gyõztesei
A TV, a videojátékok egyre inkább hát
térbe szorítják a gyerekek életében az
olvasást, a mesélést. Pedig a fantázia,
a problémamegoldó készség ekkor fej
lõdik igazán.
Ezért is volt számunkra nagy öröm,
hogy tizenhárom alsó tagozatos indult
az immár hagyományosnak számító
mesemondó versenyen. Az idén a ta
vakról, folyókról, tengerekrõl szóltak
a mesék. A három tagú zsûri a jól
felkészült mesemondók közül arany
oklevéllel jutalmazta a második osz
tályos Nagy Zoltánt, Barti Dominikot,
a harmadikos Puskás Zsófiát és a
negyedikes Szalay Miklóst. Iskolánkat
Nagy Zoltán és Szalay Miklós képviseli
a balatonföldvári Kis Mesemondók
Versenyén.
A tartalmas vidám délutánt az
elsõsök mondókás mûsora tette még
hangulatosabbá. Gratulálunk min
den kis versenyzõnek, akik nem kis
munkával felkészültek, bátran kiálltak
társaik, szüleik, tanáraik elé.
Szekér Klára

A fagottosok
legjobbjai között
A hivatalos or
szágos
zene
iskolai
ver
senyeket minden
hangszeren há
romévente ren
dezik meg. A
fagottosok XII.
versenyére, de
cember 6 – 9
között felkereke
dett az ország minden részérõl több
száz fiatal Debrecentõl Gyõrig és Mis
kolctól Pécsig.
A budapesti és vidéki zeneisko
lák eleve csak a legkiemelkedõbb
növendékeiket küldték a válogató
versenyekre, ahonnan a zsûri döntése
alapján közülük is csak a legjobb 24
folytathatta a megmérettetést a Sopron
ban megrendezett döntõn.
A mi szárszói lányunk, Galambos
Hédi, mint a legkisebb településrõl
és zeneiskolából érkezõ versenyzõ
a IV. korcsoportban vette fel a harcot
a nagyokkal, és nem csak a soproni
döntõbe jutott be, hanem abba a szûk
elitbe is, akik díjat is kaptak ezen a ran
gos versenyen: a harmadik díjat sze
rezte meg, és különdíjat is kapott.
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Tojáspatkolás,
korongozás

Együtt Kötcsével és Nagycsepellyel

PROGRAMAJÁNLÓ

2013. január
Január 09. (szerda) 15 óra
Községi Könyvtár
Jónás Sándor: Lovak és lókötõk
c. könyvének bemutatója, ven
dégünk a szerzõ.

Zalabaksa polgármestere jó szokásához
híven pálinkával és langallóval fogadta
a vendégeket, akik ez alkalommal a
balatonszárszói Polgárõrség csapata és
hozzátartozói voltak. Õ ugyanis külö
nös hobbijáról, a tojáspatkolásról és
faragásairól, gazdag gyûjteményeirõl
nevezetes. Szentgyörgyvölgyön pedig
aki nem kapott kedvet a tojás-mûvességhez, Csótár Rezsõ fazekastól leshette
el, vagy próbálhatta ki a korongozás
mesterségét. A csapatépítõ túrán, éppen itt készült egy fotó. De futotta még
az idõbõl, hogy Ják, Szombathely és
Kõszeg nevezetességeit is végignézzék.
Néptánc szakkör mûködik 5-10 éves
gyerekek számára a Mûvelõdési Ház
ban minden pénteken fél 5-tõl, amelyre
várunk minden táncolni szeretõ leányt
és fiút. A táncokat oktatja: Szabó Zsolt.

Járd ki lábam,
járd ki most!
Táncházba hívunk kicsiket
és nagyokat február 9-én
a Mûvelõdési Házba.

15 – 17 óra között:
kézmûves játszóház gyerekeknek,
óvodás gyerekjátszó szülõkkel
17– 19 óra között:
„Magam járom” - Gyermektáncház
19,30-tól:
Táncház nagyobbaknak,
felnõtteknek (mezõségi, széki,
kalotaszegi táncok)
Táncokat tanítják: Nemes Szilvia és
Csaba Zsolt, a Magyar Állami Népi
együttes táncosai
Zene: Re-Folk Zenekar (Keszthely)
Büfé lesz! Belépõdíj: gyerekeknek
díjtalan, 15 éves kortól 500 Ft.
Szeretettel várunk
minden tánckedvelõt, kezdõket és
haladókat egyaránt!

Balatonszárszó, Kötcse, Nagycsepely Képviselõ-testületei úgy döntöttek, hogy 2013.
január elsejétõl Balatonszárszón közös hivatal látja el a három település önkormány
zati feladatait. Balatonszárszó nagy örömmel és reméljük a települések lakosainak
megelégedésére vállalja a feladatokat ez évtõl. A csatlakozott településeken a Közös
Hivatal Kirendeltségein 1-1 fõ ügyintézõ segíti a munkát. Az Együttmûködési Megállapodást az érintett települések polgármesterei: Dorogi Sándor, Dr.Feledy Gyula, Máj
Károly írta alá 2012. december 18.-án.

Ilyen nyugodtan jó várni a karácsonyt,
mint a maci mutatja.

Január 19. (szombat) 16 óra
Újévköszöntõ Gálamûsor a Mû
velõdési Házban.
Január 22. (kedd) 14 óra
Magyar Kultúra Napja a Mû
velõdési Házban.
„Visz a vonat” címmel Kilin
Ildikó színmûvésznõ zenésverses József Attila mûsora.
Közremûködik: Hegedûs Valér
zongoramûvész.

Szárszó Csillaga
Advent elsõ vasárnapján is kóstolót
kaptunk a télbõl. A polgámesteri hi
vatalban viszont az együttlét és a jó
hangulat és a forralt bor is melegítette
az ünneplõket, hiszen egy nagyon
különleges kiállítás alkotói és nézõi le
hettek. Láposiné Pozsega Piroska így
értékelte a mi kis településünk közössé
geinek karácsonyváró alkotásait:
A NABE helyi szervezete immár
hagyományosan hirdeti meg felhívást
az adventi készülõdésre. A kiállításon
nyolc csapat mutatkozott be, amelyek
munkájukért elismerõ oklevelet kaptak.
Az ÓVODA DOLGOZÓINAK csapata
a „Tésztacsodák” címet kapta, mivel õk
az angyalkáktól a csillagokig, minden
tésztából készítettek, hihetetlen fantázi
ával.
A NAPKÖZISEK csoportja a „Kará
csony a gyerekek képzeletében”címet
kapta. A pedagógusok és a gyerekek
keze munkáját dicséri a sok-sok ötlettel
elkészített díszítés és kedves ajándék.
A POLGÁRÕRSÉG a „Legsokszínûbb
karácsony” címet kapta.
KARATE
Szakosztály a legszemélyesebben jele
nenítette meg az ünnepre való készülõ
dést, hiszen, mint egy nyitott könyvben
megjelentek fotóik.
Az ÖNKORMÁNYZAT egy kará
csonyfával lepett meg bennünket, a
„Tündöklõ fenyõ” címet kapta. Egy

Január 11. (péntek) 18 óra
Mûvelõdési Ház
Társastánc tanfolyam indul a
C&M Dance Stúdió oktatóival
15 éves kortól. Információ:
Kovács Franciska 30/6383841

Varga Zsolt vette át a Szárszó Csillaga
plaketett.
tradicionális, ízléses, harmonikus szín
világgal pompázó fenyõt kaptunk.
A CSALÁDOSOK SZÁRSZÓÉRT
CIVIL SZERVEZET a nevéhez méltóan a
„Családi meghittség” címet kapta.
A NYUGDÍJASOK HÁZI OLTÁRA
„A legõsibb hagyományokat õrzõk”
címet kapták, ahol a karácsony vallási
ünneplésébõl kaptunk ízelítõt, annál
is inkább, mert õk egy kis mûsorral is
készültek.
Végezetül a házigazdák (a NABE)
versenyen kívüli enteriõrjükben meg
jelent a hagyomány, a meghittség és
az újdonság is.
Advent 2. vasárnapján még morózu
sabb idõ volt. A magánházak, valamint
üzletek díszkivilágítására meghirdetett
verseny eredményhirdetésének a jó meleg
Léda cukrászda adott otthon. A magán
házak kategóriájában a következõket
díjazták: Szakács János, Fejes József,
Szerencsés Krisztián, Polányi Sándor,
Harmath Imre, Torma Zoltán, Fleck-Tóth
Norbert, Barti Zoltán, dr. Nagy Edina,
Móricz Anett, Krukk József, Czár László,
id. Fodor Rudolf. Az üzletek versenyében
a Joker Cafe, a Popeye Sörözõ, Bartos
Borozó, Kezola KFT, Vén Diófa Étterem,
Szárszó Étterem, Könyvesbolt, Retró Ét
terem, Léda Cukrászda, Két Korona Ho
tel és az Anno Taverna Étterem kapott
elismerést. A Szárszó Csillaga emlékpla
kettet a Club Cafe kapta, amelyet Varga
Zsolt (képünkön) üzlettulajdonos vett át.

Január 26. (szombat) 15 óra
Mûvelõdési Ház
Nyugdíjas Klub farsangi mulat
sága – mindenki névnapja
Január 28. (hétfõ) 17 óra
Mûvelõdési ház
Játsszunk együtt a Nyugdíjas
Klubbal!
február
Február 09. (szombat)
Táncház kicsiknek-nagyoknak
Február 22. (péntek) 18 óra
Sportegyesület közgyûlése
Február 23. (szombat) 15 óra
„Balatonszárszó, ahol élni jó”
címmel meghirdetett fotópá
lyázatra beérkezett fotók kiállí
tásának megnyitója a Község
házán.
Február 23. (szombat) 20 óra
Szárszói Polgárõr Egyesület far
sangi bálja a Mûvelõdési Ház
ban.
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Csapatunk az õszi szezon bajnoka
A “BORSODI LIGA” Megyei I. osztá
lyában befejezõdtek az õszi szezon
küzdelemei.
Óriási siker: felnõtt csapatunk a táb
lázat élén várja a tavaszi folytatást, tehát
ÕSZI BAJNOK csapata vagyunk.
Gratulálunk a csapat edzõjének,
Deme Norbertnek, (aki sikeres “B” licen
szes edzõi diplomát szerzett november
ben) és a csapat tagjainak!!!
Serdülõ (U-16) csapatunk 11 mérkõzés
bõl 11 vereséggel zárta az õszi szezont.
Novembertõl Agócs Attila vette át az
edzõi teendõket. Bízunk a tavaszi sikere

Mocsai az év kapitánya

sebb folytatásban! „BOZSIK” utánpótlás
program keretében 3 tornán (köztük
egyet egyesületünk rendezett Szárszón)
vettünk részt, mindhárom korosztályban
teljes csapattal. (25 fõ a jelenlegi
„BOZSIK létszám”).
Ezen kívül az intézményi (iskolai)
BOZSIK programban is szerepelnek a
szárszói fiatalok. A tavaszi sikeres folyta
tás záloga lehet Agócs Attila, aki no
vemberben sikeres “B” licenszes edzõi
diplomát szerzett, amihez gratulálunk.
HAJRÁ SZÁRSZÓ!!!
(Harmath Imre)

Novemberi eredmények:
12. ford. Babócsa-Balatonszárszó
3-1
14.ford. Karád- Balatonszárszó
1-2 Ifi : 0-1 Ifi: 0-2
13.ford. Balatonszárszó-Kiskorpád
3-0
15.ford. Balatonszárszó-Somogyjád
7-0 Ifi: 1-4 Ifi: 3-2
Tabella-felnõtt:
1. Balatonszárszó 15 meccs 11 gy. 1 d. 3 v. 37-17 34 pont
U-19 ifi: 5. Balatonszárszó 15 meccs 9 gy. 2 d. 4 v. 49-30 29 pont

Szenzációs teljesítménnyel zártak sportolóink az idén, hiszen éremesõ hullott a londoni
olimpián. Ez a csodahangulat jellemezte az év végi Sportgálát is, ahol a jók közül is
a legjobbakat, a legnépszerûbbeket tüntették ki. Az Év Szövetségi Kapitánya lett Mo
csai Lajos, a Magyar Kézilabda Szövetség Kapitánya, akinek az eseményen az elsõk
között gratulált Dorogi Sándor, polgármester, aki, mint a Somogy megyei kézilabda
Szövetség elnöke volt hivatalos az ünnepségen.

Karate

Régi idõk focija

Érmeseink a Diákolimpián és Mikulás Kupán

Amikor még világhírû volt a magyar foci, az egykori szárszói csapat tagjai is megpróbáltak egy-két kunsztot ellesni az aranylábú fiúktól. Most egy olyan régi ereklye került elõ, amit érdemes közkinccsé tenni. Örülnénk neki, ha a sportegyesületnél
jelentkezne a focista, aki magára ismer a csapatból, vagy a hozzátartozója találja
úgy, hogy meg tudja nevezni, aki hajdan itt kergette a bõrlabdát.

A XVII. Diákolimpiát rendezték meg
november 24-én Budapesten. Igazán
komoly megmérettetés várt a szárszói
karatésokra, hiszen az ország legjobb
jaival kellett összemérni a tudásukat.
Érmeseink lettek: Susóczki Dávid,
(kata ezüst) és Simándi Gergely (kata
arany)
Tíz klub 187 versenyzõje vett részt
a hétvégén megrendezett Melter Miku
lás Kupa elnevezésû találkozón Ercsi
ben. Eredményeink: Szekér Bálint (kata
bronz), Susóczki Richárd (kata bronz),
Varga Barna ( kata arany), kumite
ezüst) Kálosi Roland (kata bronz, kumite
bronz) Susóczki Dávid (kata arany,
kumite bronz). Csapat értékelésben
ezúttal a második helyen végeztünk.

✟ Gyászközlemény

„A város megfullad, túlél a vidék”

Gombos László György 2012. no
vember 03.-én
Györkös Ottó Rezsõm 2012. novem
ber 17.-én
Gaál Lajosné 2012.november 26.
Zóni Lajosné
2012. november
19.-én
Prekáczka Lajosné 2012.december
10.-én
elhunyt.
Együttérzésünket fejezzük ki a
gyászló hozzátartozóknak!

Ezen az idézeten érdemes eltöprengeni. Lássuk, hogy miért.
Akár a szennyezett levegõ, akár az egészségtelen gyors élet,
akár az egészségtelen gyors éttermek tömkelege jellemzi a
várost. Ezzel ellenkezõleg a vidék a szabadság, a tisztaság.
Mi vidéken élünk, ha jól tudom. És mégis mi van?
„Amikor kivágtad az utolsó fát és megmérgezted az utolsó
folyót, rá fogsz jönni, hogy a pénz nem ehetõ”
A rendszer azt akarja, hogy ne gondolkozzanak az emberek.
Ezt el is érték. Az emberek nem gondolkoznak. Nem törik azon
a fejüket, hogy azokat az energiákat, amiket a rendszer szolgál
tat, el lehet érni olcsóbban is. Netán más milyen módon, más mi
lyen eszközzel. Megkapják a kis energiájukat, a meleg vizüket,
a fûtésüket, az áramukat, x forintért és kész. Ülnek otthon, az fel
se merül bennük, hogy nem hogy drága, de még mennyire szen
nyezi a környezetünket. Pedig törhetnénk fejünket a megoldá
son, használhatnánk az agyunkat. Minden megvan ahhoz,
hogy egy jobb világot hozzunk létre. Erõforrás? Nap, Szél, Víz

A fotókat készítették:
Kusiak Grazsyna
Kusiak Gy. Kinga

Dr. Lövey László
Szõke György
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Kiadja két havonta:
Balatonszárszó Önkormányzata
8624. Balatonszárszó,
Hõsök tere 1.
Polgármesteri Hivatal:
84/362-501
www.balatonszarszo.hu
Tervezõszerkesztõ: KIT Bt.
Szerkesztette: Oláh Erzsébet

A Karácsonyi Készülõdés elnevezésû
programból – az elmúlt évhez hason
lóan – a karatésok-pontosabban karatés
anyukák – is igyekeztek részt vállalni. Ezt
egy adventi koszorú és egy karatésokat
rejtõ adventi naptár formájában valósítot
ták meg. Szeretném megköszönni Balas
sa Krisztina, Salamon Natália, Szekér
Gabriella és Vígh Magdolna munkáját
és a kitûnõ ötletet. Ügyesek voltatok!!!
Köszönjük továbbá az egész éves
támogatást és bizalmat Polgármester
úrnak és a Képviselõ testületnek, és ter
mészetesen a szülõknek. Mindenkinek
Békés, Boldog Karácsonyt és Egészség
ben, Eredményekben Gazdag Új Évet
Kívánunk!!!
Somogyi Péter edzõ

és Geotermia és még végtelenségig sorolhatnám. Akkor megvan
a megfelelõ technika? Miért ne lenne? Ha akadályba ütközünk,
kijavítjuk és folytatjuk. Semmilyen technológiát nem az ûrbõl hoz
tak. Ahhoz, hogy az ember tisztán lássa a dolgokat, ahhoz csak
eszközt és utat adhatok, senki helyett nem tehetek.
(Ifj. Magócs János)
Aki élhetõbb jövõt szeretne, akit e pár gondolat újabb, saját
gondolatokra indított, írja le és dobja be a polgármesteri hivatal
ötletládájába névvel, címmel, telefonszámmal, vagy e-mailes
elérhetõséggel. Egyrészt személyre szabott spórolási lehetõséget
ajánlunk, másrészt pedig tavasszal egy élhetõbb jövõ címmel
egy tudományos elõadással egybekötött fórumra hívjuk meg a
lakosságot, hogy ez alkalommal is tudatosítsuk: a pénzt nem
lehet megenni…
Lehet választani

