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A vidámság és boldogság ünnepe
A civil szervezetek közül a Nõk a Balatonért Egyesület helyi csoportja (NABE)
vállalta a szüreti felvonulók Bartók Béla
utcai megállójának szervezését és lebonyolítását.
A környék lakóit Judák Borbála, Somogyváriné Ildikó és én személyesen hívtuk
meg. Örömmel fogadták a meghívást,
sokan már várták ezt az eseményt,
hiszen hagyománya van annak, hogy
idõs és fiatal részt vesz ezen.
A nevezetes szombat délutánon a
NABE tagokkal együtt nagyon sokan
gyûltünk össze, a 8 hónapos bébitõl a
85 éves nagyapáig, dédpapáig, helybeliek és nyaralótulajdonosok. Senki
nem jött üres kézzel. Négy nagy asztal
roskadozott a zsíros kenyér, szendvics,
finomabbnál-finomabb sütemények, rétesek, pogácsák, no meg finom itókák
alatt. Volt, aki szüretelésrõl érkezett
friss musttal, nagy láda szõlõvel. A felvonulók megérkezése után tetõfokára
hágott a hangulat. Együtt táncoltunk
a Szárszó Táncegyüttes tagjaival, valamint a cigányzenekart körbeállva
énekeltünk.
Bucsányi János bácsi és felesége, Margit néni szerint ez a nap a vidámság,
a boldogság ünnepe. Szeretnek ide
jönni az emberek, mert látják a többiek

Egy szép szõlõtaposó

A cigányvajda – alias Fodor Géza és Barta Andrásné minden mulatságra összetoborozza a családot.

örömét, jó kedvét. Nagyon sok ilyen
boldog ünnepet és jó kedélyû embereket
kívánnak minden szervezõnek, minden
rendezvényre. Sokan úgy köszöntek
el, hogy ez jó mulatság volt, jövõre találkozzunk ugyanitt!

A NABE nevében köszönjük szépen
mindenkinek a segítséget, a részvételt,
a finomságokat, italokat.
Mi a sikeres rendezvény titka? A személyes kapcsolat, az egymás iránti tisztelet,
egymás segítése, ami az úgynevezett.

„Sióháti” embereket az év minden
napján jellemzi.
Kívánom, hogy ez sokáig maradjon így!
Kilvingerné Molnár Margit
NABE tag
(Folytatás a 2. oldalon)

„1956 – a méltóság diadala”
A Tabi Fúvószenekar ünnepi koncertje
nyitotta meg az ünnepséget, majd a
Himnusz közös eléneklése után Witzmann Mihály, a Somogy Megyei Közgyûlés alelnöke mondott ünnepi beszédet. – A mai napon a magyar nép egyik
legvakmerõbb küzdelmére, az 1956-os
forradalomra és szabadságharcra emlékezünk. Ötvenhét esztendõvel ezelõtt
honfitársaink világra szóló diadalt
arattak. Diadalt arattak a kommunista
diktatúra elnyomó hatalma felett, és
minden kétséget kizárva bizonyították
nemzeti összetartozásukat.
Egy fájdalmasan nélkülözõ, annyi hiánytól szenvedõ korban, a magyarok
egymás gondját kívánták enyhíteni.
Egymásért, egymásnak, a közösségnek
akartak jót. 1956 a méltóság diadala
volt, amely a magunkra találást, és a

Witzmann Mihály az ünnep szónoka

közösség megélésének õszinte, igaz
pillanatát jelenti hazánk történelmében.
Bibó István mondotta egykoron: „a szabadság ott kezdõdik, ahol megszûnik
a félelem.”
1956 magyar hõsei igazán elmondhatták, hogy volt a saját életüknek
egy olyan felemelõ pillanata, amikor
félelmüket félretéve mindent megtettek
hazájukért és szabadságukért. Kiálltak
az igazság mellett, és ez az igazság
nem eresztette el õket többé.
Nos, õk valóban átélték, milyen az,
amikor a felismert igazság alakítja az
ember életét. Az egész világ láthatta,
hogy nem egyszerûen egyetemisták,
munkások, értelmiségiek, spontán tiltakozók, kósza reformerek verõdtek
össze, hanem a nemes célok mögé egy
egész nemzet, a megújulást követelõ
Magyarország állt.
1956. október 23-án, a budapesti események hatására a somogyi fiatalság
is mozgolódni kezdett. A megyei pártvezetés, a Fáklya címû forradalmi kiadványt aznap még jóváhagyta, azonban másnap hajnalra megváltoztatta
véleményét. Az elkészült példányokat
elkobozták, az október 24-re tervezett
nagygyûlést pedig megtiltották.
A változást akaró somogyiak október
27-én nemcsak a megyeszékhelyen,
hanem a megye több településén is
gyûléseket, felvonulásokat szerveztek,
munkástanácsokat és forradalmi szerve-

Nemes Márta tanárnõ állította színpadra azt az emlékmûsort, amelyet iskolánk felsõ
tagozatos diákjai mutattak be.
ket alakítottak. Így a forradalom eszmeisége megyeszerte kibontakozott.
Majd a gyõzelmet követõen a Somogy
Megyei Forradalmi Nemzeti Tanács is
megalakult. Október 31-én pedig több
tízezres tömeg gyûlt össze Kaposváron,
a korábbi kisgazda fõispán, Vidovics
Ferenc szavait hallgatva.
És mindez csak a kezdet volt! A forradalom lángja néhány nap alatt az
egész országot felfûtötte. Sorra alakultak a forradalmi tanácsok, községi,
járási és megyei szinten egyaránt.
A hazaszeretet, és a szolidaritás napjai voltak ezek. Erõs nemzeti érzelmekrõl, és egészen kivételes bátorságról
tettek tanúbizonyságot azok a somogyiak, akik nyíltan vállalták a forradalom célkitûzéseivel való azonosulást, –
mondta, majd végezetül 1956 mának
szóló üzenetével fejezte be: – Újra

www.balatonszarszo.hu

meg kell vívnunk harcunkat a szabad
és független Magyarországért. Igaz,
ma nem tankokkal és nem fegyverekkel kell szembenéznünk. Nekünk a
gazdasági szabadságunkért, a kapzsi
bankárokkal, a gátlástalan multinacionális szolgáltatókkal, az egész világot uralma alatt tartani akaró pénzügyi világrenddel, és az azt kiszolgáló
brüsszeli bürokraták kettõs mércéjével
kell szembeszállnunk.
„Engedd, hogy megszólítsalak!” címmel iskolánk tanulóinak emlékmûsora
következett. Dr. Bölcsfödi József visszaemlékezését követõen az ünnepség
résztvevõi az 56-os emlékmûhöz vonultak. Településünk önkormányzatának
tisztségviselõi, intézmények, a pártok,
a civil szervezetek képviselõi helyezték
el a megemlékezés virágait.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Fogadó „óra” - utcán, foci pályán, mûhelyben
Tefner Tibor gyakorlott önkormányzati képviselõnek
mondható. Népszerû ember Szárszón. Több mint
harminc éve vezeti vállalkozását, ami a mai világban
a dupláját éri. Szereti a humort, lelkesedik a sportért,
és nem utolsó sorban a családjáért tesz meg mindent.

A kiépített gondozói hálózatot tartom egy jó
vívmánynak, mert az idõs lakótársaink személyes
gondoskodásnak veszik azt, ahogyan õket szeretettel, figyelmességgel is körülveszik a gondozók. A
róluk való gondoskodás igen nagy odafigyelést
kíván.
Sikernek tartom, hogy egyre több embert, de nem is
egyenként, hanem inkább a civil szervezetek tagjaiként sikerült bevonni a falu életébe. Sikerélményt jelent
mindenkinek, hogy ez egyre nagyobb nyilvánosságot
kap.

Milyen volt ez a három képviselõi év?
Ugyan olyan, mint egy jó házasságban: kisebb súrlódásokkal tûzdelt. De baj lenne, ha mindenki mindenben egyetértene. De végül, abban kell egyezségre
jutnunk, hogy mi a jó, vagy a legjobb a településnek.
Azt pedig be kell látni, hogy bizonyos kérdésekben
nem lehet olyan döntést hozni, amely mindenkinek jó
legyen.
Ön olyan közvetlen, közismert – a bajsza
alól mosolygó – ember, hogy úton, útfélen
megszólítják, és elmondják véleményüket.
Valóban. Nincs fogadó órám. De az utcán, a kocsiból
kiszállva, a sportpályán, és mindenütt ahol „el tudnak
kapni” és szóba lehet elegyedni, már a témánál vagyunk. És nem szabad azt mondani, hogy nekem most
idõre kell mennem. A véleményüket meg kell hallgatni,
ott és akkor. És ezt – legyen az pozitív, vagy negatív
észrevétel – el is mondom a képviselõtestületi ülésen.
Az elismerés egyértelmû. De van-e foganatja, a jogos kritikának?
Vannak olyan észrevételek, ami, ha jogos is, egyik
napról a másikra nem lehet megmásítani. De a követ-

Mit tart gyenge láncszemnek?
A pályázati lehetõségeket jobban ki kellett volna
használni. És a szemléletváltozás, azaz a tudati. Hiába van Szárszón 1300 nyaraló, ha abban mindig a
tulajdonos nyaral. Ha eljutunk odáig, hogy a barátok
és a rokonok is megértik, miért kell befizetni az idegenforgalmi adót, – aminek minden egy forintjához
az állam hozzátesz másfél forintot – ebbõl fejleszteni
is lehet.

Tefner Tibor
kezõkre nézve nem felejthetõ! Van olyan, amit felül
lehet vizsgálni, és megváltoztatható.
Mit tart e ciklus legnagyobb eredményének?

Mi a nagy dilemmája?
Hogyan lehet felrázni az embereket a fásultságból?
A kétségek közül: ma van munkahelyem, de holnap már nincs, vagy már évek óta nincs. Lényeges
lenne a munkahelyteremtés. De nem tudok rá megoldást…Mert a közmunkaprogram ideiglenesen
javít a helyzeten, de nem tekinthetjük végleges megoldásnak…

Virágos jókedv – az utcákon és a szüreti bálon

(Folytatás az 1. oldalról)
Mire megérkezett a cigányvajda és népes családja
Fodor Géza és Barta Andrásné vezetésével, felsorakozott a menet. Két lovas vezette a sort, õket követte a
kilenc fogat, amelyen a mulatság szereplõi végigjárták
Szárszó utcáit. Hét helyen igen gazdagon megvendégelték a bírót, Mihályi Gergõt, a bírónét, Cseh Franciskát, a „kislányukat”, Vaszi Barbarát, a kisbírót,
Horváth Istvánt meg valamennyiüket: a Baba-mama
klub tagjait, a Családosok Szárszóért civil szervezet
képviselõit, a gyermek néptánc csoport tagjait. És mindenütt húzta a Bihari cigányzenekar, hogy a Szárszó

Néptáncegyüttes tagjai megforgathassák a vendéglátó
utcabelieket. Virágos jókedvvel érkeztek a mûvelõdési házban, ahol a balatoni borászkodás minden
hagyományából ízelítõt adtak. Kovács Ágnes óvónõ
vezetésével a nagycsoportosok és Mikulcza Gáborné
vezetésével a 2. osztályosok mutattak be egy-egy az
alkalomhoz illõ összeállítást. A hordót ez alkalommal
Kovács Gyula és Molnár Ferenc verték csapra, de kóstolgatni jócskán lehetett az itt termett nedûbõl: Böröcz
János, Cseh Imre, Fenyvesi Henrik, Gamauf Béla, Jakab
András, Kocsis Lajos, Kovács Gyula, Molnár Ferenc,
Nagy János, Nagy Zoltán, Potyi Gyula, Tefner Tibor,
Torma László, Várhegyi László borosgazdák járultak
hozzá, hogy senki ki ne száradjon.
Folyt persze közben a nóta is: Pörneki Anikó énekmûvész, Leicht Réka és Tóth-György Viktória (a Balaton Hangja idei gyõztese) fokozták a jó hangulatot.
A hajnalig tartó mulatsághoz a Juli és a Happy End
húzta a talpalávalót.
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Énekszóval hirdettük:

Szeretlek Magyarország!
A több mint ezer hazai településsel
együtt vallottuk, hogy itthon vagyunk, és
szeretjük Magyarországot, de kiváltképpen Balatonszárszót! Igaz, nem olyan
nagy csinnadrattával demonstráltuk,
mint az egy héttel korábbi szüreti mulatságot. De aki akarta, most is jót mulathatott szeptember utolsó hétvégéjén.
A József Attila Emlékház kitelepült
a Zenepavilon mellé, ahol az 1930-as
évek hangulatát idézték. Akinek kedve
volt korhû ruhába is beöltözhetett. Tóth
György Viktória Karolina, a Balaton
Hangja idei gyõztese volt a vendégünk,
majd õt követte Pörneki Anikó énekmûvész musical és nosztalgia slágerekbõl
való összeállítása. Rill Tamás és Herold
Sándor vezette és közremûködött a jól
sikerült karaoke mûsorban, ahol sok bá-

tor és jó hangú vendégnek örülhettünk.
Úgy, mint Kamenszky Lászlónak, akit
felesége biztatott a fellépésre. Igen
ide illõ volt a Ha én rózsa volnék címû
szám. Meglepetés volt az Eisenstadtból
érkezett, az egyik szállodánkban tréningezõ Bodó Viktória kiváló szereplése.
Több kerékpáros csapat állt meg a
mûsor hallatán. Köztük Bertus Imre és
Bodor József, akik Komlóról kerekezték
körbe a Balatont, és csak Füreden láttak
sokaságot. A szárszói mûsor kellemes
pihenõt jelentett nekik.
Vasárnap az idõjárás nem kedvezett
a Szent Mihály napi tûzgyújtáshoz. A
Nyugdíjas Dalkör tagjai viszont most
is készültek Jakab László tangóharmónikással együtt, és a kedvükért még
az esõ is elállt a máglyagyújtásra.

1956 – a méltóság diadala
(Folytatás az 1. oldalról)
Forradalmat nem lehet elõre megszervezni: nem lehet tudni, hogy a forradalom mikor robban ki. Például mi,
1956. október 23-án délben még nem
tudtuk, hogy délután forradalom lesz.
A forradalom okait viszont tudtuk: A
két legfontosabb: a félelem és a szegénység. – Így kezdte az ünnepségen
visszaemlékezését dr. Bölcsföldi József,
nyugalmazott tanár. November 6-án a
községi könyvtárban folytatja történetét,
ami ma élõ történelem, de kevés iskolában tanítják.

Dr. Bölcsföldi József egyetemistaként vett
részt a forradalmi eseményekben.

„Szárszószép” kertjeiért

Egy fiú és egy kislány köszöntése

Varga Szilvia Alexandra és szülei

Mészárovics Barna édesanyja karjaiban.

Mészárovics Barna 2013. augusztus
10-én született, a kislány Varga Szilvia Alexandra, aki 2013. július 30-án
született. Õket köszöntötte Dorogi Sándor polgármester, mint Balatonszárszó
legifjabb polgárait, és átadta az önkormányzat ajándékát, a 100 ezer forint
baba-pénzt.
A kisfiú édesapja Mészárovics Gábor, édesanyja Kis Andrea. Mindketten
a vendéglátásban dolgoznak. Most

viszont gyakran kapnak segítséget a
dédi mamától, Mészárovics Ferencnétõl, akinek nagyon jó a fõztje. Az
ajándék pénzt õrizgetik egy kicsit, de
karácsonyra ebbõl kap majd ajándékot
Barna.
A kislány édesapja Varga Zsolt,
édesanyja Balassa Krisztina. Õk is nagyon örülnek a nagymamai segítségnek. És van két testvér is, akik kényeztetik, babusgatják Szilviát.

Születések
2013. szeptember 11-én Horváth
István Péter (Horváth István és Horváth-Kusiak Kinga Anna kisfia)
2013. október 08-án Konc Gáll
Nóra (Konc Gáll László és Gass
Emese kislánya
2013. október 14-én Kovács Izabella (Kovács Albert és Berki Erzsébet
kislánya
született meg.
Gratulálunk és kívánunk a kisgyermekes családoknak erõt, egészséget, sok-sok örömet.

Az október 23-i ünnepség jó alkalom
volt arra is, hogy a település önkormányzata és Turisztikai Egyesülete által
meghirdetett „Szárszószép” virágosítási versenyt értékeljék és díjazzák. Cseri
Péter, a Turisztikai Egyesület elnöke elmondta, hogy ez nem egyszeri alkalomra szólt, hanem folyamatosan szeretnék
lelkesíteni a lakókat, üdülõtulajdonosokat a minél szebb környezet kialakítására. Dorogi Sándor polgármester is
elismerõ szavak kíséretében adta át az
emlékplakettet a díjazottaknak, akiket

bátorított, hogy tûzzék ki a házuk falára.
A vendéglátó szálláshelyek kategóriájában
a Zöldpont Camping (Fõ u. 40.), Irányi Ferenc kapta meg a díjat, a magánházak
közül pedig: Kovács Imréné (Zrínyi u. 27.),
Fenyvesiné Sztranyák Éva (Akácos u. 9.)
és Galambos Endre és felesége (Kossuth
u. 1.) alatti lakosok vehették át az emlékplakettet és a Turisztikai Egyesület által felajánlott egyenként 10 ezer forintos vásárlási utalványt, melyet a Dula Kertészetben
2014. május 31-ig válthatnak be.

Támaszpont a magyar tengernél
Furcsa – megható – „páros”: anya és
lánya. Nem lehet nem észrevenni õket. A
kedves arcú hölgyet kerekesszékben tolja
a lánya, aki csinos, és fiatal asszonynak
látszik. Szinte minden nyári rendezvényen megjelentek. S ahogy a zenés mûsorok hangulata emelkedett, õ sem bírt egy
helyben állni, s rendszerint egymagában
a kerekes szék mellett táncolt. Az „Itthon
vagy! Magyarország szeretlek!” rendezvényen, – ami a ráadás nyár búcsúztató
volt, minden úgy történt, mint eddig.
Megismerkedtem velük. Sugárzott belõlük
az egymás iránti, a Szárszó és az ország
iránti szeretet.
Takács Józsefné, Vilma és a család
Budakeszin élnek. A férje 1978-ban
a Mikszáth Kálmán utcában vett meg
egy telket, mert azt ismételgette: A ma-

gyar tengernél kell egy támaszpont! Akkor egy kis viskó volt rajta, amit azóta
átépítettek, s minden nyarat itt töltenek.
Az édesapa viszont az égi „támaszpontról” nézi, hogy szeretteivel milyen jót
tett. Az idén már négy hónapja vannak
itt. Közben Selymessy Ibolya, Takácsné
lánya – aki 30 évig fõkönyvelõje volt Budakeszin az OORI-nak (a rehabilitációs
kórháznak), – is nyugdíjas lett. Nõvérével felváltva ápolják édesanyjukat a
két súlyos agymûtéte után. Szomorúság
viszont egyáltalán nem látszik az arcán,
mert ahogy a mûtõ orvosa, Csókai professzor mondta, egy szeretõ család veszi
körül. Nem hiányzik a család férfi tagja
sem: Ibolya férje a Balaton csendesebb,
szelídebb arcát szereti: horgászik és vitorlázik.

Takács Józsefné és lánya Selymessy Ibolya

4 SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ

Nem vágytunk a szomszédba Alkotók napja az emlékházban
Tisztelt Polgármester Úr!
Jó két éve kerültem családommal Balatonszárszóra. Budapestiek lévén azzal
az elképzeléssel jöttünk, hogy a gyerekekkel, unokákkal itt elstrandolgatunk,
és ha egyéb kikapcsolódásra, programra vágyunk, átutazunk valamelyik
szomszéd településre. Ehhez képest
két nyáron át ki sem tettük a lábunkat
Szárszóról. Helyben megkapta minden
korosztály külön-külön és együtt is, ami
kedvére való volt. Ahogy vége lett az
aktuális rendezvénynek, már izgalommal néztük, hogy mi lesz a következõ.
Az egész nyári, sõt a szeptemberi
eseménysorozat hangulatán éreztük –
ahogy a szárszói fényképes programajánló mottóján is látszik – hogy teljes
szívét, lelkét beletette Ön és a Csapata.

Ami Önöknek rengeteg munka, nekünk
nyaralóknak kellemes idõtöltés, igényes
szórakozás volt.
Örülünk, hogy ingyenes a központi
strand, ahol rendezett a terület, van
vöröskeresztes elsõsegély ellátás, vízimentõ szolgálat, ellentétben néhány
gazdagabbnak mondott településsel,
ahol ugyanezekért naponta nagyon
sokat kell fizetni, de semmilyen többlet
szolgáltatást nem nyújtanak, a családok
pénztárcáját viszont nagyon megterhelik.
Szárszón az eddigi nyarakon azt
éreztük, hogy odafigyelnek ránk, igyekeznek kedvünkbe járni, hogy jól érezzük magunkat, és ez nagyon jól esik.
Köszönjük.
Tisztelettel:
Kárpáti László

Virágok a sírokon
„Virágok a sírokon, szelíden hunyorgó
mécsesek pislákolnak a temetõkben.
Emlékezünk. Ez az ima és az elhunytak emlékének idõszaka. A múltat nem
feledhetjük – ez a visszatekintés és a
jövõ passzusa.”
Ezen gondolatok alapján várunk
mindenkit 2013. november 1-én 15
órakor a szárszói temetõben a hagyományos ökomenikus közös megemlékezésre, melyet a három történelmi
egyház lelkésze – Tomanek Péter,
Konc Gáll László és Matyikó András –
celebrál. Közremûködik Pörneki Anikó
énekmûvész.

Ez alkalomból felhívással fordulunk a lakossághoz, hisz oly sokszor
és sok mindenben nyújtottunk segítségek egymásnak. Vannak gondozatlan
sírok, melyekhez már nem tudnak jönni
a hozzátartozók, mert eltávoztak õk is,
vagy öregek és betegek. Közös összefogással tegyük szebbé temetõnket.
Minden sírra lehetõség szerint jusson
egy gyertya és virág, mert õk is sokat
tettek egykor településünkért.
Emlékezzünk halottainkra!
Köszönettel: Kovács Róbert
temetkezési vállalkozó

A gyenge láncszem(ek)
A polgármesternek eddig volt két
vesszõparipája: a köztisztaság és
az igényes kulturális programok. E
kettõt eddig sikeresen meg is lovagolta, mindenki elismerésére. Az idén
nyáron viszont, amikor is olyannyira
sokan jöttek Balatonszárszóra, mint az
NDK-s idõszakban, felfigyelt – meg
szóltak is – egy gyenge láncszemre,
mégpedig az élelmiszer ellátásra.
Egyáltalán nem vetett ránk jó fényt,
ha augusztus közepén a legnagyobb
élelmiszer boltunkban a végkiárusítás
sivársága fogadta a vásárlókat. De korábban is szóvá tették, hogy a tej miért
kerül kétszer annyiba, mint másutt? Egy
Fõ utcai kenyérbolt, – nyilván jó minõséget kínált, mert már hajnali 6 órakor
sorban álltak a friss áruért, ami olyan
hamar elfogyott, hogy aki késõn kelt,
már zárva találta.
Még az idei lomb le sem hullt, de
Dorogi Sándor úgy gondolja, ha ezen
változtatni akarunk, akkor most kell
elkezdeni. Október közepén meghívta
egy délelõtti kávéra az összes helybeli
kerekedõt és vendéglátót. Elmondta az
élelmiszerellátással, az éttermekkel és
a magánszállás kiadókkal kapcsolatos
észrevételeit és a problémákat.
A meghívottak egyharmada jött el a
megbeszélésre. Azok, akik általában
a fejlesztésen és a jobbításon törik a
fejüket. De úgy tûnik, ezúttal közösen
is elkezdenek egy új felállást. Bevetik
azokat a marketing és internetes esz-

közöket, amelyek a vendéglátás szempontjából is csábítók lehetnek.
A polgármester megemlítette: a
képviselõ testület éppen a helyi kereskedõk védelmében nem járult hozzá,
hogy Szárszóra egy multi települjön.
Debreczeni József ezt helyesnek is találja: és azt javasolja, hogy a helyi
kereskedõknek lenne jó összefogni, és
egy nyári diszkontot megépíteni. Mert
ha átengedik a terepet egy multinak, az
bevezetõ áron minden helyi keredkedõt
letör, majd utána a vásárlókat is, mert
megemeli az árakat.
Jó hír: az Italdiszkont nevet viselõ
üzlet – az Óra tér sarkán – már úgy
mûködik, mióta bezárt a nagy ABC,
mint egy mini ABC. Horváth Andrea
tulajdonos elmondta, hogy alapvetõ
élelmiszerekkel bõvítették a kínálatot.
Szabó Péter, dr. Almacht Ottó és
Debreczeni József is kifejtette: meg
kell határozni, hogy milyen vendégkört
várunk Szárszóra. A cél világos: azt
szeretnénk, hogy a gyermekes családok érezzék itt magukat jól és biztonságban.
Szekér Gábor alpolgármester szerint
nem elég egy-két óra e probléma kivesézésére. Újból és újból neki kell futni,
mert ha valaki csak a saját kerítéséig
gondolkodik, nem hozza meg a várt
eredményt. Elindult a párbeszéd: el kell
dönteni, fizetõs lesz-e jövõre a központi
strand, mi éri meg jobban a településnek.

Csirke Kornélia a látványos tablója elõtt

Gimesiné Fodor Krisztina – portré rajzait
mutatta be.
Legyen a József Attila Emlékház a helyi mûvészek, alkotók bemutatkozó
galériája is, és a közönséggel való találkozás, akár az együtt munkálkodás
színhelye. Ezt határozták el azon
az augusztusban rendezett Alkotók
Napján, amelyen Csirke Kornélia
grafikus mûvész mutatta be tablóját.
Úgy gondolta, hogy a családos, fõleg
gyermekekkel érkezõk látogatnak a természet varázslatosságát mutatja be, állatokat, növényeket, és a vidámságot
hangsúlyozva. Együtt rajzot a gyerekekkel, megmutatva, miként is készülnek egyszerû vonalakból a mûvei, amit
a gyerekek ajándékba haza is vihettek.
A Szárszó végi ház a kertje már maga
egy látvány, egy szabadtéri mûterem.
Kútágas, a postaláda, a kerti bejárat
szegélye mind a természet egy különös

Fekete Attila fafaragót, a szabadtéri mûtermében is meglátogattuk
darabja, és kedves szobrai, használati
tárgyai. Itt élnek ketten. Apa és fia.
Mindkettõjük: Fekete Attila. Az egykori
– testépítésben – magyar bajnok szenvedélye a fafaragás. Ennek apró mesterfogásait ismertette meg a látogatókkal.

Balatonszárszó Nagyközség
Önkormányzata adóbevételei:

Adatok ezer forintban

Adónem
130.000

123.017

Telekadó

12.000

11.091

Magánszemélyek kommunális adója

10.500

10.475

Idegenforgalmi adó

18.000

20.200

25.000

26.087

6.800

3.674

1.500

1.100

Építményadó

Pótlék
Talajterhelési díj

450

779

204.250

196.423

Polgármesterünk meghívására a szüreti mulatság vendégei voltak: az ebesi polgármester asszony és a képviselõ testület néhány tagja. Találkoztak Csukás Istvánnal,
Szárszó díszpolgárával (középen).
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Hét hónap sokrétû munkával
Nagy létszámú munkanélküli kezdhette
meg tevékenységét Balatonszárszón
a közfoglalkoztatási program keretében, az idén márciusban. Elõször
nyílt lehetõség arra, hogy a környezõ
településekrõl – Nagycsepelyrõl, Kötcsérõl és Telekibõl is részt vehessenek
többen a programban. Hét hónapon
keresztül sokrétû munkát végeztek,
néha az idõjárás viszontagságaival
dacolva, hóban és esõben, szélben és
kánikulában látták el feladatukat.
Nem csak az utcákon, a közterületeken láthatták õket és munkájuk eredményét, hanem ott voltak a Csukás

Színházban, a mûvelõdési házban, a
József Attila Emlékházban, az iskolai
konyhában és a strandokon. A szezonban minden hétvégén hajnali öt órakor
kezdték a munkát, hogy mire a nyaraló
vendégek és a helybeliek felébrednek,
eltakarítsák az elõzõ esti rendezvény
nyomait.
Jó közösséget alkottak. Többek „egy
nagy családnak” érezték ezt a közösséget, ahol elismerték munkájukat,
megbecsülték és tisztelték õket. Ezt
tapasztalták több fórumon is, ahol a
polgármester mindig hangoztatta, hogy
nekik köszönhetõ, hogy Szárszó úgy is

hírnevet szerzett, mint tiszta, rendezett,
virágos település. Ezt köszönte meg
október 13-án, azon a közös ebéden,
amire a Gémes Étterembe hívta meg a
közfoglalkoztatásban résztvevõket, és
néhányuk munkáját oklevéllel is elismerte.
Sajnos, október 15-én véget ért e
program, így ismét sok család igen nehéz körülmények közé kerül, hiszen, ez
volt az egyetlen bevételi forrásuk. Sokan bíznak benne, hogy lesz folytatása,
hiszen tartós munkalehetõség híján ez
jelentené a megélhetési lehetõségüket.
Márton Ilona

Technikusok – önként, minden rendezvényen
Annak a szárszóinak, vagy vendégnek sem lett volna könnyû
dolga, aki a nyár minden rendezvényét látni, hallani szerette
volna. A programunk szerint ugyanis alig volt szünnap. A
Szárszó Televízió stábjának és a technikai személyzetnek pedig
egyáltalán nem lehetett szünnapja. Nekik teljes felszereléssel ki
kellett vonulniuk rendszerint az elõadás elõtt két-három órával,
hogy a kábelek, az erõsítõk, a hangfalak mind a helyükre kerüljenek, és mire a mûvészek beleszólnak a mikrofonba, már minden stimmeljen. És persze, végig is kell asszisztálni a mûsort,
és a keverõpultot, a hangerõt, a fényt, a kamerát kezelni. Majd
a vastapsot követõen legalább egy óra, míg mindent precízen
szétszerelnek, összepakolnak. Ez az a stáb, amely ezt a nyáron
annyit „gyakorolta”, hogy már álmukból felébresztve is tudják.
A stúdióvezetõ az egyetlen fizetett alkalmazott. S mivel a többiek is a technika szerelmesei valamennyien – önkéntes alapon húzzák-vonják a kábeleket, a hangerõsítõket, vigyázzák a
hangszínt, a fényeket. Az a sok élmény, ami a vendégeké és a
szárszóiaké lehetett e nyáron, nélkülük nem jöhetett volna létre.
Köszönjük az önzetlen és precíz munkájukat!

A stáb tagjai: Dancsecs Klára, Kilvinger Gábor, Kilvinger Jenõ,
Fleck László, Németh Adrienn, Õsz József, Krukk József és Fleck
Tímea.

Szépkorúak köszöntése

Az elmúlt két hónapban két szárszói 90 éves szépkorúnak küldött köszöntõ levelet Orbán Viktor miniszterelnök. Mint rendszerint
Dorogi Sándor polgármester viszi kézbõl a köszöntõ oklevelet, és adja át személyes jókívánságát néhány szál virág kíséretében.
Farkas Lászlóné a Radnóti utcában él, és szép család veszi körül. Két lánya van, unokái és már dédunokája is.
Torma Lajosné, a Szóládi utcában lakik, akinek három fia van. Õk is nagy családi körben ünnepelték a jeles születésnapot.

Szolgálatban – fürdõnadrágban
Mikor legszebb a nõ? Ha az összes
aranyát magára aggatja, ha a strandra megy! Õ így gondolja. Elérte célját:
mindenki õt nézi. Egy valaki különösen!
Aztán meggondolja magát: a Balatonba mégse kellene bevinni a smukkokat. Leveszi, strandtáskájába „rejti”. De
valaki ezt „filmezi”. Aztán a magáévá
is teszi, az aranyakat! A nõ messze lubickol a habokban. Aranyak nélkül nem
figyel rá senki…
Pusztai Zoltán rendõr zászlóssal,
Balatonszárszó körzeti megbízottjával
beszélgetünk a nyári eseményekrõl, és
a bûnmegelõzésrõl. Nem gyõzik mon-

dani: ott van a strandon a széf, amibe
elhelyezhetik az értékeket. De ez drága,
a nyakláncért, karkötõért? Sajnos, nem
veszik igénybe. Nagyon sokat segített,
hogy Pécsrõl, Gyõrbõl, Budapestrõl
jöttek a készenléti rendõrség tagjai,
akik civilben – tehát fürdõnadrágban –
voltak, de szolgálatot teljesítettek. Ennek
köszönhetõ, hogy kevesebb volt a lopás.
Ám a strandon is jó szolgálatot tenne a
„sasszem”, azaz a térfigyelõ kamera. A
strandon történõ lopások szempontjából
visszatartó ereje lenne. A tisztességes
embereket ez nem zavarja.
Bizonyított a térfigyelõ kamera mint

bûnmegelõzõ szerkezet az egész településünkön: a korábbi „erõs emberek”
már tartottak tõle. Az az egy-két eset,
ami elõfordult, rögzítette az eseményt,
és be is azonosították az elkövetõket.
A közbiztonság és a baleset megelõzés szempontjából igen jelentõs
szerepet játszottak a polgárõrök, akik
fizetés nélkül, éjjel-nappal minden rendezvényt
biztosítottak,
felügyeltek.
Ugyanígy a Szerencsés család tagjai,
akik valamennyien a strandon teljesítenek
szolgálatot különbözõ tisztségben, õk is
„sasszemmel” figyelik, és észreveszik, ha
valaki nem csak a Balatont jön élvezni.

Pályázatokon
nyert milliók
MEGÚJUL A RÉGI SPORTÖLTÖZÕ!
2013-ban az MLSZ pályázatot írt
maximum 10 millió Ft erejéig a
kis egyesületek sportlétesítményeinek
felújításra. Ebbõl 70 százalékot vissza
nem térítendõ támogatásként az MLSZ
biztosít, a többit mint önrészt a pálya
fenntartójának kellett biztosítani.
A képviselõtestület pozitív döntést
hozott és megújulhat a régi öltözõnk,
amelyben helyet kap egy kisebb és
egy nagyobb terû öltözõ, amely 30
személy
befogadására
alkalmas
„KLUBSZOBA” is lehet.
Iskolánk a TÁMOP 3.1.4-12/22012-1316 pályázaton nyert
17.703.620 forintot. A pályázatot
innovatív iskola fejlesztésére írta ki a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Cél
az oktatási intézmények módszertani
kultúrájának megújulása, a magasabb
színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlõdésének elõsegítése. Kiemelt cél a diákok egészséges
életmódra nevelése, környezettudatos
szemlélet kialakítását célzó szabadidõs
tevékenység ösztönzése. A pályázat
megvalósításának minden tanuló és
pedagógus részese lesz. A pedagógusok
továbbképzéseken vesznek részt, sporteszközöket, taneszközöket vásárolunk, a
tanulóknak pedig különbözõ színes programokat, kirándulásokat szervezünk.
A József Attila Mûvelõdési Ház
„III. Sárkányfesztivál” címmel sikeres pályázatot nyújtott be szeptember
16-án a Balaton Fejlesztési Tanácshoz
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által
biztosított forrás terhére. A támogatás
célja a Balaton Kiemelt Üdülõkörzetben 2013-ban megvalósuló vagy már
megvalósult, a belföldi és külföldi
vendégek részére egyaránt turisztikai
vonzerõvel bíró rendezvények támogatása, valamint a már korábban is megrendezett programok színvonalának
emelése. Az elnyert támogatási összeg
1.181.420,- Ft, a pénzügyi elszámolást november 11-ig kell teljesíteni.
Az Önkormányzat két sólyacsónakkiemelõ
létrehozására
nyújtott be pályázatot a Balaton Fejlesztési Tanács pályázati kiírására, amelyen 2.561.625 forint támogatást
nyert. Az egyik sólya a Kaza utcában,
a másik pedig az Ete utcában épül meg,
összesen 4 millió forint értékben. A
beruházásnak ez év novemberében kell
elkészülnie.

Házasságot kötött
Lovász Zsolt és Böröcz Tímea Anita
2013. szeptember 14-én
Kaszap László és Brunáczki Beáta
2013. szeptember 14-én
Birkás Sándor és Kajlik Szilvia 2013.
szeptember 21-én
összekötötte életét.
Nagyon sok boldogságot kívánunk a
fiataloknak!
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Becsengettek
„Almát, körtét, szilvát, szõlõt hoz szeptember,
Nekünk új tanévet, tudja minden ember.”
Halkan útra kelt a nyár, és észre sem
vettük, beköszöntött az õsz, a szeptember s vele az új tanév. Reggelente az
utcákon megjelentek a gyerekek, az
õket kísérõ szülõk. Az iskola újra megtelt
kedves zsibongással.
A gyerekek nyáron kipihenték magukat és a hosszú szünet után készen állnak az új feladatokra.
A tanévnyitó napján az elsõ csengetés különösen az iskola kapuját elõször
átlépõ 15 elsõs kisgyereknek szólt. Az
iskola vezetõje köszöntõjében különkülön szólt az elsõsökhöz, a szülõkhöz,
felsõbb évesekhez, végzõsökhöz, illetve
kollégáihoz. Álljanak itt azok a mondatok, melyekkel mindenkinek sikeres
tanévet kívánt:
Én egy Ember vagyok.
Tele vágyakkal és célokkal, hibákkal
és kudarcokkal.
A mérlegre minden felkerül, de csak
az számít, mibõl volt több.
Gondolatban mindig két mappát nyitok.
Egyet „Siker”, egy másikat „Legközelebb” címmel.
És amíg az elõbbi vastagabb, történjen bármi, mosolygok!
2013/2014
Az új tanév legnagyobb változása,
hogy az iskola délután négy óráig
vonzó foglalkozásokat szervez a gyerekek számára, s igény szerint 17 óráig
biztosít felügyeletet. Ennek érdekében a
tanévnyitó óta eltelt idõszakban beindultak az iskolai szakkörök.

Az elõzõ tanévek hagyományait
követve rajzszakkörön folytatódik a
kreatív alkotómunka, a fotószakkör
pedig a település természeti kincseit
emeli a középpontba.
Az alsós tanulóknak az Ügyes kezek
kézmûves foglalkozásai kínálnak változatos programokat. A Mûvelõdési Központ anyagi támogatásával beindult a
néptánc szakkör is 18 fõvel. A cimbora
program résztvevõi havi rendszerességgel kiránduláson vesznek részt, s ez által
lehetõségük nyílik szûkebb környezetük
megismerésére.
Minden évfolyamon lehetõség van
a gyerekeknek felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozásokon részt venni,
angolul tanulhatnak az idegen nyelvet
kedvelõk, a múlt után érdeklõdõk pedig
történelem szakkörre járnak.
A
pedagógusok
rendszeresen
szerveznek sportvetélkedõket, melyen
minden diák részt vesz. Délutánonként
sorversenyeken, focin mérhetik össze a
vegyes életkorú csapatok erõnlétüket,
kitartásukat.
Események
Szeptember 20-án a József Attila Emlékházban ünnepelték az olvasás éjszakáját. A tanulók bemutatták kedvenc
könyvüket, majd együtt játszottak.
Szintén ezen a napon a szülõk, ismerõsök, barátok futottak együtt a
diákokkal és tanáraikkal.
A kötcsei tagiskola tanulói budapesti kiránduláson vettek részt pályázati
forrásból. Vendégeskedett osztály a
zamárdi kalandparkban, s az elõzõ
tanév legtöbb mûanyagpalackot gyûjtõk
fonyódi kiránduláson voltak.

A községi szüreti felvonulás zárásaként a mûvelõdési ház udvarán a 2.
osztályos tanulók énekes-táncos produkciója idézte a régi szüretek hangulatát.
A Magyar Népmese Napján, szeptember 30-án, az alsós tanulók mesehallgatással, dramatizálással és illusztrációk készítésével barangoltak a
fantázia birodalmában.
Az aradi vértanúk emléknapján ünnepi mûsort a 8. osztályos diákok adták
az ünnepi mûsort.
A jól sikerült õszi akadályversenyt a
Diákönkormányzat tagjai és a 8. osztályosok közösen szervezték.
Gesztenyegyûjtésre hívták meg a 8.
osztályos tanulók a szüleiket és együtt
átlátogattak a szomszéd településre.
Nagyon jó hangulatban telt a közös
séta.
A nyolcadikosok október 8-án Bábonymegyeren jártak üzemlátogatáson,
s ugyanezen a napon az iskola szép
számmal képviseltette magát Rónay
György születésének 100. évfordulója al-

RÓNAY GYÖRGY 100

Szárszó, Szántód: emlékezés
és könyvbemutató
2013 Rónay-emlékév. Születésének
centenáriumát ünnepeljük és halálának
35. évfordulójáról emlékezünk meg.
Október
8-án
Balatonszárszón
és Szántódon is a száz éve született
Rónay György író-költõre emlékeztek.
A szárszói helyszín az író szeretett

nyaralója volt az Ady Endre utca 30.
alatt. A megható és felemelõ megemlékezés moderátora Rónay György
irodalomtudós fia, Rónay László professzor úr volt. A nyaraló falán elhelyezett emléktáblánál Pomogáts Béla
irodalomtörténész, a Berzsenyi Dániel

Pomogáts Béla, Jelenits István és a dedikáló Rónay László a szárszói kertben.
A háttérben Vasvári Zoltán, a Rónay-kötet szerzõje.

Irodalmi és Mûvészeti Társaság elnöke
mondott emlékbeszédet, Jelenits István
volt piarista tartományfõnök, Rónay
György egykori érettségizõ tanítványa
a tanár Rónayt idézte meg, majd Matyikó Sebestyén József költõ a saját
versét olvasta föl. A szép számú közönség elõtt megtartott megemlékezést
koszorúzás zárta. Koszorút helyeztek
el a Berzsenyi Társaság nevében Pomogáts Béla és Matyikó Sebestyén
József, a Vigilia nevében Jelenits István
és a szárszói általános iskola tanulói,
akik zárásként Szárszó – utoljára címû
négysorosaival emlékeztek a költõre.
Este Szántódon, a Pálóczi Horváth
Ádám Közösségi Házban Vasvári Zoltán új, Mint kútmélybe kõ címû, Rónaytanulmányokat tartalmazó kötetét mutatta be Baranyi Ferenc Kossuth-díjas
író, költõ. A kötet borítóját Bihari Puhl
Levente siófoki festõmûvész tervezte.
Másnap, október 9-én Szárszón, a
községi könyvtárban Matyikó Sebestyén József mutatta be a kötetet, majd
a szerzõ, Vasvári Zoltán tartott nagy
sikerû elõadást Rónay György és Balatonszárszó címmel.

kalmából szervezett bensõséges megemlékezésen. A versmondó diákok megkoszorúzták a költõ, író emléktábláját.
A vasárnapi biciklis Balatonkörön az
iskolából többen elkísérték a versenyzõket egy rövid szakaszon.
A következõ idõszak programjai:
November: - Könyvmolyvetélkedõ.
Elektromos hulladékok gyûjtése. November 19-tõl, 21-ig lehet hozni a tornaterem mögé a rossz tévét, hûtõgépet
és számítógépeket, és ebben a hónapban papírgyûjtés is lesz. Nyílt napra
várjuk a szülõket, majd az alsó osztályosok mesemondó versenyére.
December: – Adventi gyertyagyújtás
lesz a református templomban, amelyre
iskolánk diákjai is készülnek. Majd jótékonysági vásár lesz a Polgármesteri
Hivatal aulájában. Szavalóverseny,
egészségnap és a Madarak Karácsonya címû program színesíti az iskolai
hétköznapokat.
A leírtakból egyértelmû, hogy nem kis
lépésekkel, hanem rögtön teljes sodrással elindult a tanév.

Jó mustot
kortyolgattak

Szeptember 27-én borongós reggelre
ébredtünk. Egy kevés esõ után az égiek
kegyesek voltak hozzánk, és eljátszhattuk az óvodában mi is a szüreti mulatságunkat.
Nem szûkölködtünk színvonalas
mûsorokban, és a népi hagyományok
felelevenítésében. Szõlõt tapostak, és
préseltek a gyerekek, finom, édes mustot kortyolgattak. A jó hangulat megteremtéséért köszönet illeti Jakab Lászlót,
aki a tánchoz a talpalávalót húzta.
A nap legnagyobb ajándéka számunkra az volt, hogy együtt lehettünk,
és jól éreztük magunkat. Mindenkinek
nagyon köszönöm, aki hozzájárult
munkájával, segítségével ennek a rendezvénynek a létrejöttéhez
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Meghívó a Nyugdíjas estre
A Balatonszárszói Nagyközségi Önkormányzat vacsorával egybekötött vidám
mûsoros rendezvényre hívja sok szeretettel a település nyugdíjas lakosait
2013. november 16-án, szombaton, 16 órára a József Attila Mûvelõdési Házba.

Meghívó Dr. Bakay Kornél elõadására
Kedves Szárszóiak! Dr. Bakay Kornél régész professzor tart elõadást „Új megvilágításban Szárszó településtörténete” címmel 2013. november 28-án, csütörtökön,
17 órakor a József Attila Mûvelõdési Házban, amelyre sok szeretettel várjuk a
szárszóiakat és az érdeklõdõket. A professzor urat bemutatja Baksafalvi Soós László,
Balatonszárszó szülötte. A vendégeket köszönti: Dorogi Sándor polgármester.

„ÜNNEPVÁRÓ”
– NABE Szárszói Csoportjának felhívása
A Nõk a Balatonért Egyesület Szárszói Csoportja a hagyományokhoz híven
ezévben is megrendezi ünnepváró karácsonyi kiállítását. Kérjük az intézményeket, civil szervezeteket, alkotó közösségeket, hogy adventi asztali és kopogtató koszorúk elkészítésével vegyenek részt a kiállításon! Hagyományos és a
hagyományoktól eltérõ, sokféle és sokszínû alkotásokkal készüljünk együtt az
év legszebb ünnepére! Jelentkezési határidõ: 2013. november 26. A kiállítás
rendezése, díszítése: november 29. (péntek) 15-17 óra között a Községházán,
a megnyitó december 1-én (vasárnap) 15:30-kor lesz.
Információ: Dancsecs Klára 30/5924-246 és Láposiné Pozsega Piroska
30/552-8098.

Felhívás - Szárszó Csillaga!
Öltöztessük Karácsonyi hangulatba házunkat, üzletünket! Balatonszárszó Önkormányzata versenyt hirdet két kategóriában, magánházak és vendéglátó –
kereskedelemi egységek részére. A legszebb házat és üzletet vándorserleggel
jutalmazzuk, amelyet 2014. január 18-án, a 16 órakor kezdõdõ Újév Köszöntõ
rendezvényünkön adunk át.

Meghívó
– Szárszói Fiatalok Baráti Találkozója
Kedves Szárszói és Szárszóról kirepült Fiatal Barátaink!
Szeretettel meghívunk a harmadik alkalommal megrendezésre kerülõ Szárszói
Fiatalok Baráti Találkozójára 2013. december 28. (szombat) 15 órára a
Mûvelõdési Házba.
Visszajelzésedet a szarszoifiatalok@gmail.com e-mail címre várjuk.

Búcsúztassuk együtt az Óévet!
Szilveszteri mulatságra, pezsgõs koccintásra várjuk a szárszóiakat
és az üdülõtulajdonosokat
2013. december 31-én 20 órai kezdettel a mûvelõdési házba.
A jó hangulatról a Szaturnusz Band gondoskodik.
Batyus bálba hívunk, de a rendezvény ideje alatt büfé is üzemel.
Elõzetes asztalfoglalás: 30/5924-246. Lépjünk át együtt az Újévbe!
Mindenkit sok szeretettel vár a
szervezõ Balatonszárszói Önkormányzat és a József Attila Mûvelõdési Ház.

Újév Köszöntõ Gálamûsorra
várunk mindenkit sok szeretettel a József Attila Mûvelõdési Házba
2014. január 18. (szombat) 16 órára.
Fellépnek az óvodások, az általános iskola és a zeneiskola diákjai,
a település mûvészeti csoportjai és meghívott vendégeink.

Hívogató a Községi Könyvtárba
November 13-án /szerda/ 15.30-tól: Matrica és dominócsere gyerekeknek
Hozd el a felesleged és rátalálsz arra, ami hiányzik!
November 20-án /szerda/ 16 órától: A HUMOR az irodalomban. Könyvklub
felnõtteknek. Várjuk azokat, akik megosztják velünk a kacagtató történeteket!

Karácsonyi hit
Minden évben valami újat várunk a karácsonytól. Azt, hogy talán most más lesz,
mint eddig. Az ünnep megérkezésével
talán megérkezik a várva-várt békesség,
az ünnepi együttlét különleges hangulata.
Jobban rákészülünk, jobban felkészülünk,
többet vásárolunk. De ezzel pontosan azt
veszítjük szem elõl, amirõl valójában az ünneplés szólna. Mintha valamilyen módon
több idegeskedés és feszültség lenne ránk
jellemzõ karácsony elõtt.
Talán az a baj velünk, hogy mi magunk
akarjuk az ünnepet gyarló erõlködés által
szebbé, jobbá, különlegessé tenni, és nem
engedjük, hogy az ünnep érintse meg a
szívünket. Pedig akárhogyan viszonyulunk
ehhez az ünnephez, az ünnep ugyanaz
marad, ugyanolyan erõvel és hatalommal
hirdeti a világnak az új korszak kezdetét,
Megváltónknak születését. Ennek a tényét
lehet kitörõ örvendezéssel fogadni, közömbösen tudomásul venni, de el is lehet utasítani. Bármennyire próbálja a világ Jézus
Krisztus születését megmásítani, meghamisítani, elhalványítani, jelentéktelenné tenni

– fenyõünnepnek, vagy éppen a szeretet
ünnepének nevezve –, a megváltás ténye a
mi viszonyulásunktól függetlenül tény marad.
A karácsony jelentõsége abban mutatkozik meg, hogy változást hozhat a mindennapi életbe. De ahhoz, hogy ez a változás
bekövetkezzen, ahhoz hit szükségeltetik.
Hinni abban, hogy életünk EGY biztos
kézben van, nem véletlenül vagyunk ott,
ahol vagyunk. Hinni abban, hogy nem a
véletlen, a nagy „fátum” határozza meg
létünk alakulását, hanem EGY felsõbb hatalom, AKI gondoskodik rólunk, és jól ismer
bennünket, mint igazi MENNYEI ATYÁNK.
Õ pedig úgy szeretett és szeret bennünket,
hogy nem sajnálta EGYSZÜLÖTT FIÁT testben miközénk elbocsátani, hogy „aki hisz
õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.” (Jn 3, 16)
Adjon az Isten mindannyiunknak karácsonyi hitet, szeretetet és békességet,
legyen a Jézus Krisztus születésére való
emlékezés a megújulásnak és a megbékélésnek áldott alkalma.
Konc Gáll László

Novemberi – decemberi programok
November 06. (szerda) 16 óra
Dr. Bölcsföldi József nyugalmazott tanár
beszélgetéssel egybekötött történelmi
visszaemlékezése, amelynek témája az akkor egyetemi hallgató részvétele az 1956os forradalmi eseményekben. Helyszín:
Községi Könyvtár.

kola karácsonyi jótékonysági vására a
Községháza elõcsarnokában.

November 11. (hétfõ)
Százszorszép Óvoda Márton napi felvonulása, indulás az óvoda elõl 16.30 órakor.

December 06. (péntek)
Mikulás-délután az iskolában.

November 18. (hétfõ) 17 óra
A zöld hulladék hasznosítása a kertekben
és településünkön. Varga Norbert elõadása a Mûvelõdési Házban.
November 25. (hétfõ)
Gyertyakiállítás megnyitója a Százszorszép Óvodában, megtekinthetõ 2014.
január 6-ig.
November 30. (szombat) 15 óra
Mézeskalács sütés a gyerekekkel a Családosok Szárszóért Civil Szervezet szervezésében a Mûvelõdési Házban.
December 01.
Advent elsõ vasárnapja 14 óra
Zeneiskolai növendékek, hittanos csoportok és az iskola tanulóival kibõvített
énekkar mûsora a Református templomban, az elsõ adventi gyertya meggyújtása.
December 01. (vasárnap) 15.30
Ünnepváró kiállítás megnyitója és az isA
környezetvédelmünk nagyon fontos a jelenlegi világunkban. A Réthy Fashion célja a divat
megteremtése mellett, hogy óvjuk
környezetünket. A nagysikerû nyári
divatbemutatókat követõen a Réthy
Fashion FARMERGYÛJTÉSI akciót
szervez az iskolával karöltve. Az
az osztály, amely a legtöbb farmert
gyûjti össze, külön jutalmat kap.
Amennyiben
megunt,
szakadt,
már nem használt FARMER van otthon, úgy kérjük, támogassa az iskolában valamelyik osztályt, és részére
ajánlja fel. A farmerokat 2013. november 25-én lehet behozni az iskolába, a támogatni kívánt osztály
megjelölésével.

December 06. (péntek)
08.30 óra
Mikulás ünnepség a Százszorszép
Óvodában.

December 07. (szombat)
16.30 óra
Jön a Mikulás a Családosok Civil Szervezet
és a Mûvelõdési Ház közös szervezésében.
Palinta Társulat zenés mûsora, ajándék a
Mikulás puttonyából, gyerekek megvendégelése.
December 14. (szombat)
10 óra
Zeneiskola karácsonyi hangversenye a
Mûvelõdési Házban.
December 17.
Karácsonyi ünnepség az óvodában.
December 21. (szombat) 11 óra
József Attila Általános Iskola karácsonyi
ünnepsége a Református templomban, az
ünnepi mûsorban közremûködnek az 5.
osztály tanulói.
December 22. Advent negyedik
vasárnapja 18 óra
Soli Deo Gloria Kórus karácsonyi koncertje
a Katolikus templomban.

Gyászközlemény
2013.szeptember 16-án Kiss Gyula
2013.október 01-én Fodor Ida
2013. október 03-án Dr. Cseh
Györgyné
2013. október 11-én Bokrossy Jenõné
2013. október 12-én Tóth Jusztina
2013. október 16-án Király Lajosné
2013. október 17-én Lõrincz János
távozott közülünk.
Részvétünket fejezzük ki a gyászló
családoknak.
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Labdarúgás

Lelkesek az utánpótlás csapatok
A Nemzetközi irányelveknek megfelelõen, a Magyar Labdarúgó Szövetség is meghirdette erre az évre szóló
versenykiírását. Az elõzetes információk
alapján tudtuk, hogy ezeknek az elõírásoknak nem lesz egyszerû kis létszámú
községünkben megfelelni.
Egyesületünk vezetõi azonban vállalták a megyei I. osztályban való indulást. Ezzel azt is, hogy a kötelezõ számban megemelt utánpótlás csapatokat
teljes létszámban megversenyeztetik.
Kijelenthetõ és vállalható, hogy
ezt a küldetést nem mindennapi szervezõmunkának és összefogásnak köszönhetõen, a mai napig teljesen meg
tudtuk valósítani. Jelenleg, az utánpótlásban érdekelt csapatok közül az U-7,
U-9, U-11, U-13, (Bozsik Program) valamint az U-15, U-18, U-21 (MLSZ bajnoki
rendszer) az elõírt létszámban, érvényes
verseny- és sportorvosi engedéllyel kezdte meg az idei versenyidényt.
A hagyományoknak megfelelõen
ebben a tanévben is neveztünk a Bozsik
Program Intézményi versenyrendszerébe, ahol idén már három korosztállyal
tudunk szerepelni. Mivel a versenyek,
tornák még csak most kezdõdnek, eredményekrõl, további tervekrõl a következõ
számban bõvebben tudok beszámolni.
Végezetül megköszönöm a gyermekek lelkes hozzáállását, a szülõk végtelen türelmét, kitartását!
Hajrá Szárszó!
Helyesbítés. Az elõzõ lapszámunk
elsõ oldalán egy cikket közöltünk az
iskolai konyháról és egy képet az ott
dolgozókról. Egy sajnálatos névelírás
történt, amiért elnézést kérünk Jáger
Józsefnétõl.

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

A fotókat készítették:
Kusiak Grazsyna
Kõrösi Sándor

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 nagy Balatonkör két keréken
Zalán, a mi bajnokunk

A kerékpározás hazai nagymenõi a start elõtt
A szárszói Sportegyesület szabadidõ
szakosztálya második alkalommal
rendezte meg a kerékpárosok szezonbúcsúztató Balatoni körversenyét,
október 13-án, vasárnap. Több mint
60 versenyzõ érkezett az ország
különbözõ pontjáról. Voltak köztük
országos bajnokok, olimpián részt vett
versenyzõk, és számos élvonalbeli.

Három idõpontban rajtoltak a csapatok. A Zenepavilonnál Süsü, a népszerû mesefiguránk adta meg a jelet az
indulásra. Hat-hét óra múlva meg is
tették a több mint 200 km-es távot, és
ide érkeztek vissza. Sok szárszói fiatal, sõt gyerek is nekifutott, hogy velük
együtt kerekezzen, és Lelléig kísérték a
„profikat”.

Sarang Zalán iskolánk elsõ osztályos tanulója is teljesítette a Balatonszárszón megrendezett kerékpár
verseny 25 km-es távját, Balatonlellére
és vissza. Már két nappal az indulás
elõtt készült a nagy napra, amire az iskolában minden osztályban felhívták a
figyelmet. Óriási élmény volt számára
sztárokkal, igazi versenyzõkkel teljesíteni e távot. Már edz a következõ
versenyre.

Asztalitenisz

Sikeres szezonnyitás
Fehér Sándor Emlékversenyt rendeztek
az asztaliteniszezõk október 5-én. A
megyei amatõr körversenynek mi voltunk a házigazdái. Minden versenyszámban bravúrosan végeztek a mieink. Illés Gergõ triplázott, Király Andrea
hosszú kihagyás után két elsõ helyezést
szerzett. Az eredményhirdetés után koszorút helyeztek el a névadó sírjánál
a temetõben. Eredmények: Nõi egyéniben: 1. Király Andrea, 2. Herczegné
Harcsa Erzsébet, 3. Fodor Alexandra,
4. Lipót Krisztina. Férfi egyéniben: 1.
Illés Gergõ, 3. Fehér András. Férfi
párosban 1. Illés Gergõ-Fehér András.
Vegyes párosban: 1. Illés Gergõ- Király
Andrea. 2. Surányi Tamás – Fodor Alexandra, 3. Fehér András – Lipót Krisztina, Békés András- Herczegné Harcsa
Erzsébet.
A Grand-Gold Kupa Somogy megyei
Ifjúsági fiú és lány „Top 10” Bajnok-

ságot október 20-án rendezték, amelyen három lány és egy fiú képviselte a
szárszói színeket. Ezen a bajnokságon
Fodor Alexandra bronz érmet szerzett.
Békéscsabán rendezte meg a Magyar Asztalitenisz Szövetség a veteránok bajnokságát október 19-én. Hûvösvölgyi Péter egyéniben az elõkelõ
második, párosban pedig egy tiszaújvárosi játékossal a harmadik helyet
szerezte meg.

Hûvösvölgyi Péter és trófeái

Asztalitenisz versenyek programja:
November 16-án, szombaton a Somogy megyei Veterán bajnokságot rendezik meg iskolánk tornatermében.
December 29-én Balogh József Emlékversenyen vesznek részt Kaposváron.
A megyei csapatbajnoki mérkõzések hetente a sorsolás szerinti helyszíneken
lesznek. Ugyanígy a Dél-Balaton környéki csapatbajnoki mérkõzések is.

Karate

Élen a nemzetközi mezõnyben
Október 5-én a szombathelyi Haladás
sportcsarnok adott otthont a Goju Kupa
2013 elnevezésû nyílt nemzetközi karate versenynek, amely az õszi szezonban a szárszóiaknak az elsõ versenyük
volt. A három országból összegyûlt 180
fõs mezõnyben - legnagyobb meglepetésünkre- csapatértékelésben a második
helyet szereztünk meg, köszönet érte a
csapat tagjainak és a támogató szülõknek.
Az alábbi eredményeket értük el:
Susóczki Richárd VI. korcsoport fiú kata
ezüst, Susóczki Dávid IX.korcsoport fiú
kata arany, Varga Barna IX. korcsoport fiú
kata ezüst, Szekér Bálint VII. korcsoport fiú

kata arany, Simon Boldizsár V. korcsoport
fiú kata ezüst, Simon Zoltán XIII. korcsoport férfi kumite bronz, Somogyi Péter XIII.
korcsoport férfi kata arany érem.
Az évbõl hátralévõ három hónapban

versenyzünk még Tökölön, Szigetszentmiklóson, Pusztaszabolcson valamint
Ercsiben és Siófokon is.
Somogyi Péter edzõ

Október 19-én már ötödik alkalommal rendezték meg Barcson a Dráva Kupa
elnevezésû karate versenyt. A szárszóiak csapatát ezúttal Simándi Gergely vezette és az alábbi eredmények születtek:
Krukk Cintia 9 éves lány kata arany-, kumite bronz-, Végh Viktória 10 éves lány
kata bronz-, Simon Dorottya 10 éves lány kata bronz-, Susóczki Richárd 12-13
éves fiú kata ezüst-, Simon Boldizsár 12-13 éves fiú kata arany-, Varga Barna
14 éves fiú kata ezüst-, Szekér Bálint 14 éves fiú kata arany-, Susóczki Dávid 16
éves fiú kata arany érem.

