SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ
Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele

Egy szerencsés
év után
Mi, szárszóiak szerencsés számnak mondhatjuk a ’13-at, azaz az
elõzõ évet. Persze, nem az égbõl
pottyant, és nem is a lottón nyertük,
azt a sok jó változást, ami történt.
Beért mindannak a munkának
a gyümölcse, amit három évvel
ezelõtt elkezdtünk, azzal a céllal,
hogy Balatonszárszó egy olyan
üdülõ település legyen, ahová a
családosok szívesen jönnek, ahol
az itt lakók többsége meg tud élni
a vendéglátásból, ahol a helybelieknek jó élni, lakni, ahol örömmel fogadják az újszülötteket, ahol
gondoskodnak az idõsekrõl, ahol
tisztaság van, virágos kertek és
parkok, ahol a közbiztonság is
egyre fontosabb.
Ehhez a változáshoz kevés lett
volna egy új önkormányzat. Ehhez
minden szárszói jó akarata, tenni
akarása kellett. Jómagam is elcso
dálkozom sokszor, hogy az a tucatnyi civil szervezet – de talán
jobb szó rá: a baráti társaság – milyen erõt képvisel, ha a jó szándék
mozgatja!
Sikerült megcáfolnunk, hogy a
sajtónak csak a rossz hír a hír! A
jó, a kultúra javát szolgáló programjaink szárnyra kaptak, s mint
– Csukás István meséiben szájról
szájra száll a hírünk.
Az idén sem szeretnénk alább
adni. Sõt!
Mit kívánhatnék a szárszóiaknak
ez Új Esztendõre? Erõt, egészséget,
no meg bort, búzát, békességet!
Folytassuk együtt a munkálkodást
a Százszorszép Szárszóért, és
azért, hogy a vendégeinknek az
idei legyen a legemlékezetesebb
balatoni nyara!
Dorogi Sándor
polgármester
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Startol a nyári szezon
Tudják hol van Izgiland? Az izgalmas kalandok országa?
Ne törjék a fejüket, eláruljuk: Budapesten a törökbálinti Auchen bevásárló központban. És mint a mesében
meghívták a Csukás Színházat – hogy vonuljon be már
a karácsonyi ünnepek elõtt, s foglalja el helyét az ottani
játszóházban. Azt tervezték ugyanis, hogy ez lesz az elsõ
családbarát bevásárló központ. Miután Szárszói is hasonszõrû terveket dédelget – azaz Család-barát üdülõ hellyé
akarunk váli – így egymásra találtunk. Csukás István meséi
bõl kilépett figurák – Süsü, Oriza Triznyák és Mirr-Murr –
alias Jáger Viktor, Györkös Szabolcs és Góczán István – a
gyerekek kedvencei lettek. S mit is hirdettek volna mást, mint
azt, hogy 2014-ben mennyire, és mi mindennel várjuk a
családokat nyáron.
Némethné Szabó Magdolna turisztikai menedzser ezt a
meghívást már az idei szezon startjának tekintette. De már
gõzerõvel készül a programok szervezése is, hiszen február
27 és március 2. között Budapesten, az Utazáskiállításon
prezentálni akarják a kínálatunkat, és eljuttatják a szállodák,
szobakiadók ajánlatait is. A Hungexpo által kiírt pályázatra

Februárban országos rodshow-ra indul az Izgiland Játszóház.
Magyarország 18 Auchan Áruházában mutatkoznak be a
Csukás mesefigurák és a Csukás Színház.
a Csukás Színház három évérõl készült egy izgalmas kisfilm,
amely reményeink szerint sikert arat majd a nézõk, és a Facebook-ra látogatók körében is.

Az ország jobbik fele szereti
Somogyban az Év Embere: Csukás István
Gyula színmûvész, Darvas Ferenc
zeneszerzõ, Lázár Balázs és Tallián
Mariann színmûvész házaspár (akik
néhány éve szárszói házukban töltik
a nyarat).
Felvételünk a nagysikerû összejövetelen készült, szárszói színházlátogatók körében.
Másnap Fábry Sándor Show-mûsorának vendége volt Csukás István.
Vastapssal köszöntötték a nézõk az
egyik legkedveltebb meseszerzõnket, aki elmondta, hogy most fejezte
be meseoperáját, amit a Szegedi
Nemzeti Színház mûsorára is tûz.

A

Magyar Írószövetség rendhagyó
színházi sorozatának vendége
volt Csukás István Kossuth díjas író,
költõ, településünk díszpolgára. De-

cember 18-án a Nemzeti Színház
Kaszás Attila-termében meglepetés produkciókkal is gazdagították
az estet, amelyen fellépett Bodrogi

Szilveszter – batyusan, családiasan
Vinkler Lászó már nem elõször örül annak, hogy nem kell elmenni a szomszéd
településre szilveszterezni. Nagyon jó,
hogy ebbõl a Szárszói szilveszterbõl,
mintegy batyus-bálból elõbb utóbb
hagyomány lesz. Olyan, mint amikor
családi körben búcsúztatjuk az óévet
és köszöntjük az újat, csak éppen többen vagyunk. Dicsérte a szervezést, a
hangulatot, a zenekart. Ez is egy olyan
alkalom, ami összefogja a szárszóiakat.
Mindenki hozta a kosárkában az enni
és inni valót, és kínálgatták egymást az
asztaltársaságok.
Meghatóbb ilyenkor együtt a Himnusz is, és talán a ki nem mondott fogadalom tételnek is nyomatékot ad az ünneplõk társasága.

www.balatonszarszo.hu

Lapunk
megjelenésével
egy
idõben, január 10-én a Kaposvári
Csiky Gergely Színház veszi a költõ
a Somogyi Hírlap Szerkesztõsége által alapított Év Embere díjat.
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Mint egy nagy család

A nyugdíjasok ünnepe

Ha a nyugdíjas esten valaki végignézett
a hosszú asztaloknál ülõ meghívottakon,
csupa vidám, felszabadult, megelégedett arcot látott, akik talán még a korukról is megfeledkeztek. Gamauf Béla
szerint ez az õszi esték kiemelkedõ rendezvénye, ami a faluban élõ idõs embe
reket összekovácsolja. A régi ismerõsök
kellemes környezetben elbeszélgetnek,
jó hangulatban töltik az estet.
Sarang Jánosné Pannika és Vajda
Endréné Marika véleménye: „Ez az esemény a nyugdíjasok ünnepe, amit egész
évben várunk és készülünk rá. Jó, hogy
ilyen sokan együtt vagyunk, nagyon jó
alkalom ez a kikapcsolódásra. Élvezzük a mûsort, a finom vacsorát. Örülünk, hogy az Önkormányzat ezt megszervezi, köszönjük, hogy itt lehetünk.
Sokáig emlegetjük még ezt az estét.”
Kristóf Jánosné Edit úgy érzi, hogy az
egész évi sok-sok változatos program
mellett ez az est csak a nyugdíjasokról
a nyugdíjasoknak szól, ahol sok-sok
olyan emberrel is találkozhatnak, akikkel máskor nem. A rendezõk, szervezõk,
felszolgálók pozitív hozzáállása, kedvessége nagyon megható. Ez az este
egy nagy összefogás eredménye, sokan

A szárszói Kabarétársulat jelenetén nagyon jól szórakoztak
dolgoznak azért, hogy itt mindenki jól
érezze magát.
Fodor Rudolfné Kati így összegezte
érzéseit: „A Nyugdíjas Klubban mi úgy
érezzük magunkat, mint egy nagy család tagjai, jóban, rosszban együtt vagyunk. Ezen a mai estén, a családtagok
száma megnövekszik, akikkel nagyon
jó érzés együtt lenni, szórakozni, még a
problémáinkról is megfeledkezünk.”
Úgy érzem, minden résztvevõ nevében
mondhatom, hogy köszönjük szépen az
Önkormányzatnak ezt a tartalmas, vidám
estet, köszönjük minden szervezõnek,
rendezõnek az önzetlen munkáját. Jól
éreztük magunkat, hiszen akár fiatal,
akár nyugdíjas valaki, mindenképpen
vágyik társaságba, közösségbe.
Kilvingerné Molnár Margit

Fölülírta Szárszó nevét….
A történelem nem egy hátunkra kötött
batyu, amit cipelni kell. Az a történelem, amit magunkénak vallunk, és
ha erõnk fogytán van, erõt merítsünk
belõle. – mondta dr. Bakay Kornél régészprofesszor november 28-án, azon
az elõadásán, amelyen átírta Szárszó
nevét, és új megvilágításban mutatta be
a település történetét.
Baksafalvi Soós László Balatonszárszó szülötte elhivatott lokálpatrióta,
és Dorogi Sándor polgármester hívta
meg a régészt, hogy számoljon be a
rendkívül értékes kutatási eredményeirõl.
Évszázadokig senkinek nem tûnt fel,
hogy a település nevét Száraz Aszóként,
tehát száraz kopár völgyként emlegetik.
A kutatásaihoz I. István király és családfájának megfejtése jelentette a vezérfonalat.
Sikerült felvázolnia a Szár-magyarok
nyomvonalát, ami Fehéret jelent, s
ez, mintegy vérvonal végighúzódik a
királyok hercegek uralkodók nevében,
de a településekben is. A „Fehér”
megnevezés nemesi rangot is jelentett.
Szár ( Fehér) László Koppány gazdag
birtokai közé tartozott Szárszó , így a
település neve: Fehér Völgyet jelent.
A professzor emlékeztetett két kollegája feltárásaira, a Kiserdõ melletti
Almahegyen 120 ezer négyzetméteren
megtalálták az egykori település temp
lomát, mellette 765 sírt jegyeztek fel,
és az õsi település házai is elõkerültek.
Megvizsgálta a „Szár mata” szóösszetétel második tagját is. Svéd, német és
finn tudósok egyetértenek Bakay Kornéllal, hogy ebben a szóban is a magyar
név rejtõzködik.
Úgy véli tehát, a Fehér magyarok élõ
és lüktetõ képviselõi a szárszóiak, és ezt
a szellemi örökséget gondolkodásunk,
történelmünk szerves részévé kell tenni.
A Koppány-legenda szerint a herceg
a nezdei Szkíta Golgotán alussza örök
álmát.
Baksafalvi Soós László azonban beje
lentette, hogy életre keltik Somogy her-

Bakay Kornél professzor, aki „kifehérítette” Szárszó nevét.
cegét Koszti Miklós István csíkszeredai
fafaragó mûvész keze nyomán, melynek
tervét ez alkalommal be is mutatta.
Fontos tudni a professzor úr által
kutatott háttér- és alap információkat, –
mondta el Baksafalvi Sós László.
Nevezetesen Géza fejedelem fia,
Vajk, a keresztségben István nevet
kap. Az õ fia, Imre balesetben meghal.
Géza testvére Szár Zerind /Szörény/.
A keresztségben Mihály. Neki két fia
születik. Úgy, mint Vászoly, keresztelve
Vazul és Koppány, keresztségben Szár
László. Az õ fiai András, Béla és Levente, akik István elõl külföldre menekülnek,
majd késõbb a fõurak által haza híva
királyokat adnak a nemzetnek. Béla fia a
késõbbi Szent László, aki a Somogyvári
Apátságot alapítja, majd oda temetik.
Az Árpád ház tehát a fiú ág kihalásáig
Koppány, alias Szár László vérvonala.
A szár szó eredete: nem a korábban tudott kopasz, száraz, hanem a nobilitást,
elõkelõséget jelzõ fehér /itt nem szín!/
a jelentése. Településünk tehát egyáltalában nem egy aszott völgy, hanem
erdõkben, vízben, halban, vadban gazdag, gyönyörû területen született meg, s
névadója nem más, mint Somogyország
hercege: Koppány, azaz Szár László!

Somogyország – szeretünk!
Honvágy, és különleges honszeretet
hazán belül? Ritkaság, de van ilyen.
Több száz budapesti lakosnak, – a
Somogyiak Baráti Köre tagjainak –
szaporábban ver a szíve, ha errõl a
szelíd és vadregényes tájról, Somogyországról, a szülõvárosáról, -falujáról
hall. És nem is akarják elvágni ez éltetõ
köldökzsinórt. Mindent látni és tudni
akarnak, ami ott történik. És õk azok,
akik még nevén tudják nevezni a dombokat.
A Magyarország szeretlek! megvallása az utóbbi évek nagyon jó „divatja”. Ám elhinni is ámulatba ejtõ, hogy a
fõvárosba „szakadt” somogyiak 33 éve
a gyakorlatban, az évenkénti többszöri
összejövetelükkel tesznek tanúbizony
ságot, hogy a gyökereik õket oda kötik. Simon László elnök szerint már több
mint 30 település képviselõit, mûvészeti
csoportjait látták vendégül.
November 22-én zsúfolásig megtelt a
XI. kerületi Tetõ Galéria: a Százszorszép
Szárszó bemutatkozására. A házi
asszony Makra Klára, a galéria
vezetõje, Balatonszárszó szülötte, ide
invitálta a baráti kör tagjait.

Az est díszvendége Csukás István
Kossuth- és Prima Primissima díjas író,
költõ, Balatonszárszó díszpolgára sajnos nem lehetett személyesen ott, de a
Szerelmes földrajz címû Duna Televíziós
film mégis élõvé tette, ahogy elmondta,
minden perc csoda – Szárszón.
Dorogi Sándor polgármester is
csodálatos emberi közösségként jellemezte a település lakóit, akik példásan
összefogtak, hogy Szárszó nem csak
földrajzi értelemben, de gyakorlatilag is
egy turista centrum lett. Vonzóvá lett a
kertmoziból átalakított Csukás Színház által, a József Attila Emlékház felújításával,
a strandjaival, a nyári programjaival,
mind a családosok, a kisgyermekesek
nyaraló paradicsoma. Szárszó új virágkora pedig Csukás István nevéhez kötõdik, hiszen õ maga is, és híres mesefigu
rái egész nyáron át velük élnek. S hogy
Szárszón élni, lakni jó, még bemutatott
néhány prominens személyiséget: köztük dr. Obádovbics J. Gyula matematika
professzort, aki nyugdíjas éveit tölti itt, de
aktívan, a tehetségeket szárnyai alá véve.
A szárszói mûvészeti csoportokat
a Soli Deo Gloria kórus képviselte

Ajándékot is kaptak a fellépõk a Somogyiak Baráti Körétõl.
Pörneki Anikó énekmûvész vezetésével, a Szárszó Néptánc Együttes
két párosa üveges és botos táncot mutatott be. Fodor Anna népdalcsokorral
szerepelt, Szabó Csilla, József Attila:
Születésnapomra címû versét mondta
el.
Különös atmoszférája volt az estnek –
így jellemezte és köszönte meg a baráti
kör elnöke a bemutatkozást. Nagy
meglepetésre egy adománylevél kíséretében, egy pénzes borítékot is átadott,
egy szárszói mûvészeti csoport támogatására.

Dorogi Sándor polgármester is szolgált egy meglepetéssel: elhozta Pestiné
Juci néni, az utolsó szárszói bábasszony táskáját, és naplóját. Az est háziasszonya, Klára visszakereshette, hogy
õt, és nõvérét mely hajnali órában
segítette világra.
A megnyitón Fodor Anna és Pörneki Anikó énekmûvész az alkalomhoz
illõ mûveket adta elõ. A kiállítás ötletszerzõje, Láposiné Pozsega Piroska
így értékelte az intézmények és civil
szervezetek által készített dekorációt,
majd átadta az elismerõ okleveleket.
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Mézeskalács Adventre
és a jótékonysági vásárra

Fontos, hogy a gyerekeinknek átadjuk
a mézeskalács sütés fortélyait, mert ha
majd õk is szülõk lesznek, folytathassák ezt a hagyományt, átadva a saját
gyerekeiknek is. Minden gyerek nagy
örömmel szaggatta, díszítette a figu
rákat, és persze a végén a kóstolás sem
maradhat el. Tíz kilogramm lisztbõl
készült el idén az a mennyiség, amit az
Adventi elsõ gyertyagyújtáson a zeneiskolások, hittanosok kóstolhattak meg
elõször, és a többit a Mikulás ünnepség után a gyerekek, szülõk közösen fogyasztottak el a kakaó és a tea mellé.
Csomagok készültek belõle az iskolai
jótékonysági vásárra is. Nagyon sokan
jöttünk össze, a november 30-i közös
munkára, melyben újdonság volt, hogy
színes tojáshabbal is dekoráltak a kislányok ezt megszórva csoki reszelékkel
és apró marcipánvirágokkal. Fantasztikus délután volt!

„Egy jó új év jön…”

If you give love
You will receive love
And everyone will have enough
(Ha szeretet adsz – szeretet kapsz –
És mindenkinek lesz belõle elég)
A József Attila Általános Iskola angolul
tanuló diákjai (mintegy hetvenen) erõsítették meg ezt a karácsonyi üzenetet
dalaikkal, verseikkel december 13-án,
az adventi koszorú 3. gyertyájának
meggyújtásakor a fénydíszbe, ünneplõbe öltöztetett iskolában.
Népszerû világsikerek részleteit,
gyerekdalokat énekeltek angolul, melyek örökérvényû mondanivalója ismét
lõdött: Adj esélyt a békének – Gyógyítsd be a világ sebeit – Légy jó, az
Isten szerelmére- Csendes Éj – Santa
Claus is coming to town…
John Lennon So this is Christmas (Íme
itt van a karácsony) darabjával kívántak békés, boldog Ünnepeket remélve
(a szerzõvel együtt) hogy egy jó új év
jön, félelmek nélkül.
Nemes Márta-tanárnõ

Vendégséggel várták a Mikulást

A Palinta Társulat zenés mûsorával várták a gyerekek december 7-én a Tél
apót a mûvelõdési házban.
Bekapcsolódhattak a színpadi szereplésbe az ovisok és iskolások egyaránt.
A Mikulás minden gyermeknek kiosztotta az ajándékot, és utána megven-

dégeltünk mindenkit mézeskaláccsal,
kuglóffal, kakaóval és teával. Az iskolánk szülõi munkaközössége már itt is
megnyitotta a karácsonyi jótékonysági
vásárát, és az ajándék tárgyaknak
nagy sikere volt.

Lélekben – karácsonyra
hangolódva
Ádvent a karácsonyi várakozás ideje. Az
a négyhetes idõszak, amely felvezeti számunkra az ünnepet, ráhangol és felkészít
minket a Karácsonyra. A nappalok egyre
rövidülnek, ébredéskor a reggelek egyre
sötétebbek, és a nap fényének halványulásával elérkezik az ideje a befelé fordulásnak és a saját belsõ fényünk megteremtésének, – így kezdte köszöntõjét
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona iskolánk igazgatója, azon az összejövetelen, amely a különbözõ intézmények,
civil szervezetek ünnepvárásának bemutatóját nyitotta meg. Majd így folytatta:
Vasárnaponként hétrõl-hétre meggyullad
egy-egy gyertya az ádventi koszorún, a
béke, a hit, a szeretet, a remény gyertyája, ezzel egyre nagyobb fényt, melegséget hozva otthonunkba.
Ilyenkor elkezdünk már azon gondolkozni, hogy mi kerüljön a fa alá.
S mi is kerüljön a karácsonyi csomagba:
Az ellenségednek megbocsátás.
Az ellenfelednek tolerancia.
A barátodnak a szíved.
Mindenkinek emberszeretet.
Minden gyereknek jó példa.
Önmagadnak tisztelet.
Folytatás a 8. oldalon

Az erdõ meséi
Csaknem minden alsó tagozatos diákunk jelen volt a könyvtárban megrendezett mesemondó versenyen: ki elõadóként,
ki nézõként. A szép számban megjelent szülõ és nagyszülõk
jót derültek az elsõ osztályosok vidám Luca-napi rigmusain.
Ezután már a versenyzõkön volt a sor. Ezen a délutánon az
erdõ-mezõ témakörébõl választott mesék hangozhattak el,
hiszen a továbbjutók csak ilyen témájú mûvekkel indulhatnak
a körzeti vetélkedõn. Elõször a második osztályosok vidám
történeteinek tapsolhattunk, a harmadikos-negyedikes korcsoport hosszabb és nehezebb mesékkel állt elõ. A sok-sok jó
elõadás meghallgatása után a szigorú zsûri a következõképp
értékelt:
Arany minõsítést kapott és I. helyezést ért el: Menyhárt
Blanka (2. o.) és Puskás Zsófia (4. o.), ezüst minõsítést kapott
Szalai Ábel (3. o.), bronz minõsítést pedig Nagy Zoltán (3.
o.) és Pacskó Szilvia (3. o.).
Balatonföldváron a Kis Mesemondók találkozóján az is-

kolánkat Menyhárt Blanka és Puskás Zsófia képviseli majd.
Minden versenyzõnek köszönet a lelkiismeretes felkészülésért és a szép elõadásért. Gratulálunk a helyezetteknek, a
továbbjutóknak pedig további sikereket kívánunk.
Mikulcza Gáborné

Ajándékozók
Mindig van készenlétben egy énekes-táncos mûsor a Száz
szorszép Óvodánkban. Az elmúlt hónapban sokszor ezzel köszönték meg a gyerekek azokat az ajándékokat,
amelyeket szinte hetente kaptak. Kezdõdött azzal, hogy
Franz Ziegler Ausztriában lakó vállalkozó egy kis teher
autónyi rakománnyal érkezett. Három unokája van, s azoktól annyi játék, plüss állatka, és alig használt cipõ maradt,
amit elkezdett gyûjtögetni. Gyarapították a készletét a szomszédok is. Miután több mint húsz éve kötõdik Szárszóhoz,
mint nyaraló vendég. A Zrínyi utcai György Zoltánné, Éva
egyengette az osztrák ajándékozó útját. A gyerekek mûsorral, az óvoda vezetõje pedig ajándék kosárral viszonozta
a meglepetést.
Az értékes anyagokból néhány centiméter se menjen
veszendõbe. Ebbõl a bõrbarát anyagból igazán ötletes trikók
készülnek. A Magenta márka gyártója az Enok 2001 Kft.
Dankó Ágnes minden óvodásnak ajándékozott egy ilyen csinos
kis felsõt.
Tefner Tibor cége minden évben gyûjtöget egy kis pénzmagot a Lecsófesztiválon, mert az õ fõztjüket viszik, mint a cukrot.
Ebbõl a pénzbõl minden óvónõ kapott ajándékba egy Szárszó
emblémás trikót.
Az ovisok a karácsonyi ünnepségükre meghívták a polgármestert, jegyzõ asszonyt, és a képviselõket. Nagy volt az
öröm, mert Fekete János képviselõ a tiszteletdíjából annyit ajánlott fel, hogy három játék babakocsit kaptak az óvodások.

Franz Ziegler
az óvodások körében

Tefner Tibor
és Fekete János
a karácsonyi
ünnepségen
És folytathatjuk a sort: mert a képviselõk többsége a sportegyesületünknek, a Nyugdíjas Klubnak, a Szárszó Néptánc
együttesnek, a Polgárõrségnek ajándékozta tisztelet díja
nagy részét.
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Az alpolgármester 3 éve

Közmunkásként – az iskola padban

Mindenfélét ,,csiripelnek a verebek”:
Szekér Gábor és családja elköltözik
Szárszóról külföldre, vagy egy másik
városba, és a többi.
– Ez ebben a formában nem igaz,
ahogy a kabaré tréfa refrénje. Valóban
lesznek változások az életünkben, de
ezek még csak a tervezés szakaszában
vannak. Tehát, szárszói lakosok maradunk, itt szeretnénk megöregedni.
– Érinti-e ez a fordulat a képviselõi
testületi munkáját?
– Annyiban igen, hogy nem indulok a
következõ választáson, mert ezt a megbízatást is átértékeltem.
– Pedig arra akartam kérni, hogy az
eltelt három év képviselõ testületi, és
benne az alpolgármesteri munkáját értékelje.
– Ezt szívesen meg is teszem, s közben arra is válaszolok, hogy miként
képzelem el a továbbiakban a közéleti
munkát. Elõször is azt kell mérlegre tenni, hogy mi történt Szárszón az elõzõ
két ciklusban és mi változott az utóbbi
három évben.
Az alvó állapotból felébredt a község, és ez igen pozitívan hatott a falura
minden szempontból. Ami kezdõdött a
kertmozi átépítésével és folytatódott nagyon sok mindennel, de ezt már észre
sem vesszük, hiszen ami megváltozott,
azt az állapotot mára már teljesen
természetesnek tekintjük. Úgyszintén
óriásit lépett elõre a közösség formáló
szervezõi munka, a médiák képviselõivel való kapcsolattartás valamint a marke
ting tevékenységünk, Ez utóbbi felsorolt
tevékenységek fejlõdését azt gondolom, polgármesterünknek köszönhetjük.
Ehhez mi, képviselõk csak segédkezet
nyújtottunk. De azt gondolom, így van
ez más meghatározó településeken is
,ahol polgármesternél van a karmesteri
pálca. A dolgok részleteit tekintve már
nem vagyok ilyen elégedett, azért sem,
mert nem tudtam mindig véghez vinni a
saját elképzeléseimet, amelyek szerin
tem a falu arculatában pozitív elmozdulások lehettek volna.
– Különbözõ összejöveteleken, érte
kezleteken visszatérõen az infrastrukturális fejlesztéseket szorgalmazta.

Lehet humorizálni, – megosztani az
interneten a dedózásról alkotott véle
ményt – a mostani közmunka prog
ramról, csak egyik napról a másikra
változtatni nem lehet rajta. A kormány
így akart segíteni, így akar elindítani
több száz embert a munkavállalásra,
hogy „beültette” õket az iskolapadba. Persze, ez alkalommal sem sike
rült egyenként megkérdezni, hogy
melyik szakmában tudnának igazán
kiteljesedni. Szóval, nem csoda, hogy
most egy „osztályban” tanul a nyugdíjkorhatárhoz közel lévõ úr, és néhány
olyan fiatal, aki nem régen vált meg az
általános iskolától. Minden esetre ez
azt jelenti, hogy néhány hónapig – december elsejétõl március 24-ig azért
kapják a juttatásukat, hogy tanuljanak.
Tíz szárszói, és tíz kötcsei, nagycsepelyi, szóládi munkanélküli jutott hozzá
ehhez a lehetõséghez, akik itt és most
egymásra találtak, és napokon belül
egy osztályközösséggé kovácsolódtak.
Jó kedvvel jön az órákra Tatai István,

– Valóban. Ezzel kapcsolatban elég
óvatosak voltunk. Többféle pályázatok
megfelelõ önrészét kockázat nélkül nem
lehetett volna felvállalni, ezért ezeket a
lehetõségeket biztonsági okokból nem
használtuk ki, és némely pályázat író
sem állt néha a helyzet magaslatán.
Most már késõ bánat és nem szeretnék
kibújni a felelõsség alól, de az ember
sok mindenre utólag jön rá, miként kellett volna másképp megvalósítani dolgokat. Összességében azért elégedett
vagyok hiszen 2013-ban több mint 50
ezer vendégéjszakát regisztráltunk,
ami az utóbbi évek egyik legsikeresebb nyarának tekinthetõ. Köszönhetõ
ez a megnövekedett program lehetõségeknek, fejlesztéseknek, tisztább
környezetünknek, reklám tevékenységeknek és az önkormányzat dolgozóinak. Itt kiemelném Némethné Szabó
Magdolna és Dancsecs Klára nevét
és mindazokét kik részt vettek a nyári
rendezvények elõkészítésében, és természetesen polgármesterünket.
Nagyon nagy felelõssége lesz jövõre
a település lakosságának, hogy olyan
polgármester kezébe adja a település
irányítását, aki ezt mostani lendületet
elõbbre viszi. Én úgy látom, hogy kívülrõl sokkal több és hasznosabb tanácso
kat tudok majd adni, s így szeretnék
hozzájárulni, mint ötletadó Szárszó fej
lesztéséhez.
Ezúton kívánok minden szárszói lakosnak Egészségben, Szerencsében
Gazdag Új Esztendõt!

aki 43 évvel ezelõtt végezte a nyolc általánost, a szóládi Borbély Jánosné és
a nagycsepelyi Takács Balázsné, akik
örülnek, ha a gyermekeiknek segíthetnek a tanulásban, és örülnek, hogy jó
közösségben vannak. A kötcsei Kovács
Sándor örül, hogy újból diák lett. Mások tisztában vannak azzal, hogy ez
nem „kívánságmûsor”, és a mai viszo
nyok között örülni kell ennek a lehetõségnek.
Buzsáki Istvánné Erzsébet vala
mennyiük véleményét foglalta össze:
Az elsõ naptól kezdve megszerettük
egymást (a tanfolyamot Élõ Emilía
vezeti, jó az összhang a csoporton
belül) Mondja, több mint 12 éve takarítja a szárszói utcákat, de soha
nem volt ilyen jó kedve, humora, mint
itt. Igen nagyra értékeli, hogy a polgármester mindent megtesz azokért,
akiknek megélhetési gondjaik vannak.
Nem engedi elkallódni az embereket,
akik keresik a helyüket, keresik a
munkalehetõséget.

A NABE-sok a Duna-kanyarban
A szépséges Duna-kanyar, a Zsámbéki
Romtemplom és az Esztergomi Bazilika
volt a fõ úti célja november 10-én, a
Nõk a Balatonért Egyesület szárszói
csoportjának. Már hagyomány, hogy
õsszel mindig teszünk egy emlékezetes
kirándulást. Az idõjárás is kegyes volt
hozzánk, mert csodálatos napsütésben
járhattuk végig ezeket a nevezetes
emlékhelyeket. A Bazilikában bejártuk az altemplomot, és megtekintettük
Európa egyik leggazdagabb egyházi
gyûjteményét. A kupolába felkapaszkodni nem volt egyszerû lépcsõ-túra,
de a csodálatos panoráma megérte az
erõpróbát.
Végül a Duna-part másik gyöngy
szeme, Szentendre volt utunk utolsó
állomása. Itt, a sokszínû zeg-zugos
utcákból betértünk a Szamos Marcipán
Múzeumba, és megtekintettük Kovács
Margit (1902-1977 ) keramikus kiállítását, aki korának egyik kimagasló

mûvésze volt. Hazafelé a kivilágított
fõváros nevezetes épületeiben, a hidak
ban gyönyörködtünk.
Várjuk a következõ kirándulást!
Huszár Árpádné

Tomcsányi Botond Dominik 2013. október 28-án született. Édesapja Tomcsányi Gyula Norbert, édesanyja Tomcsányiné Séber Anett. Hogy teljes legyen
a család, a 3. osztályos Dávid Márton
nevû fiúk is eljött a köszöntésre. Sõt, a
nagymama is jelen volt, aki önkormányzati dolgozó, és akinek nem kis érdemei
vannak az unokák ellátásában.

Mészárovics Dobos Norbert 2013.
november 6-án született. Édesapja
Mészárovics
Norbert,
édesanyja,
Mészárovics Dobos Aliz. A papa
szerint ügyes, nagy fia van, csak akkor
reklamál, ha nem kapja meg idõben,
ami a pillanatnyilag a legfontosabb
számára. A férj és a nagymama segítsége náluk is jól jön, hiszen ez a család
is négytagú. Sarang Zalán a kis Norbert bátyja.

Három a fiú és egy lány
Novemberben és decemberben két-két újszülöttet és családját köszöntötte Dorogi
Sándor polgármester és az önkormányzat munkatársai. Ez alkalommal is elmondta: mennyire örül, hogy most már szinte minden hónapban fogadhatjuk Szárszó
legfiatalabb polgárait, és e jeles alkalomból átadhatja a szülõknek a település 100
ezer forintos ajándékát.

Horváth István Péter 2013. szeptember
11-én született. Édesapja Horváth István, édesanyja Horváth-Kusiak Kinga
Anna. Édesanyjával és a nagyival igen
hamar elkezdték róni a szárszói utcákat
sétaképpen. Decemberre már úgy meg
erõsödött, hogy õ volt a Télapó segédje
a Szárszó Tévében.

Kovács Izabella 2013. október 14-én
született. Édesapja Kovács Albert, édesanyja Berki Erzsébet. Igen jó kislány,
csak akkor követelõdzõ egy kicsit, ha
éhes. A családnak segítségére van a
nagymama, meg egy testvér is babusgatja a kislányt.
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2013. – Emlékezetes, szép év volt
Rajtunk is múlik, milyen lesz az idei esztendõ
Szõke György
(József Attila Általános Iskola,
mûvész-tanár)
– Szerencsés embernek érzem
magam, mert a Balaton partján
élek, a világ számomra leg
szebb helyén. Balatonszárszó
és természeti környezete szin
te mindennap megjutalmaz
valamilyen
új
élménnyel.
„Megnyugtató”, „egyensúlyt teremtõ” sétáim a tóparton, a réteken, az erdõkben sokat segítettek mind a
képzõmûvészeti, mind a tanári munkámban. Ez a fajta
„jelenlét”, a látás és láttatás öröme adja annak a lényegét, amit eddig is csináltam, és szeretnék csinálni
a jövõben is.
Berta Boglárka
(József Attila Általános Iskola,
8. osztályos tanuló)
Milyen volt az idei év? Fárasztó. Boldog. Ez a két dolog jut
eszembe, amint a címre pillantok. Rendkívül fárasztó,
de boldog és tartalmas év
áll mögöttem. Sokat dolgoztam, és dolgozom jelenleg is,
hogy minél közelebb kerülhessek a célomhoz, a sike
res felvételihez. A hét minden napján járok felvételi
elõkészítõkre, külön órákra, hogy minél jobb teljesít
ményt nyújthassak.
Amikor azt mondtam, tartalmas év, valóban így gondoltam. Az iskola nagyon sok programot szervezett
és fog szervezni ebben a tanévben. Ezekbõl a prog
ramokból nekünk is jutott feladat bõségesen, kivehettük
a részünket a szervezésbõl.
õsszel akadályversenyt szerveztünk, október 6-án
mûsort adtunk, szerepeltünk az október 23-i megemlékezésen.
Nagy sikereket értünk el a tanév során, például 1.
helyezést kaptunk az egészségnapon és eredményesen
szerepeltünk a december 3-i szavalóversenyen is.
Azt hiszem, mindnyájan nagyon fáradtak vagyunk,
nagyon várjuk a karácsonyt és a téli szünetet.
Gyurcsekné Prekáczka Etelka
(Százszorszép Óvoda vezetõ)
– Az elmúlt esztendõben
örömmel töltött el, hogy a
Polgármester Úr és a kép
viselõtestület pozitív hozzá állásának köszönhetõen a cso
port bõvítéssel kapcsolatos
álom válóra vált. Ennek a szülõk is nagyon örültek,
hiszen óvodásaink kisebb létszámú csoportokban testileg és szellemileg ideálisabb körülmények között fej
lõdhetnek.
– Kívánom erre az esztendõre, hogy a betegségek
kerüljenek el bennünket. A szeretet, a békesség és
egymás segítése visszatérjen az emberek szívébe.
Szeretnék olyan körülményeket teremteni, hogy a
szülõk megelégedésére minél több kisgyerek második
otthona legyen az óvoda.
Merényi Vanda
(Szociális és
Gyermekjóléti
Szolgálat családgondozója)
– Siófokon születtem, férjem
révén kerültem
Balatonszárszóra. Három kisgyermekünk van. Júlia a
Szárszói Általános Iskolában 2. osztályos, Sebestyén
és Dorottya pedig óvodások.
Szociális munkás végzettségemmel októberben

sikerült elhelyezkednem a Balatonföldvári Kistérség
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatánál, mint családgondozó. Ez számomra azért is különösen nagy
öröm, mert nem is gondoltam volna, hogy itt helyben
végzettségemnek megfelelõ munkát találok. Családgondozóként azt kívánnám, hogy munkánk megbe
csülése növekedjen és minél kevesebb ember szoruljon
segítségünkre. Kisgyerekes anyukaként pedig tudom, a
legjobb, amit jövõ évre kívánhatok, az az egészség.

dés volt ennyi Süsüért rajongó gyereket látni! Jólesõ
érzés, ha utolsó utáni jegyet is oda tudtuk adni.
Nagyon megszerettem a Csukás Színházat. Szívesen vállalnám az idén is. Ám a legboldogabb akkor
lennék, ha több lenne a fizetés, ha biztosabb lenne a
megélhetés.

Agócs Attila
(Balatonszárszó NKSE
labdarúgó edzõ)

Mosok, fõzök, takarítok és rendezem a kertet. Azt szeretem,
ha nem kell a boltba szaladni
a zöldségért. Ezzel aztán eltelik a nap nagy része. Nekünk,
a Nyugdíjas Klub tagjainak a
hétfõ nem a munkás hét kezdete, hanem inkább a
szórakozásé, hiszen akkor vagyunk együtt. Nagyon
szeretem a társaimat, és Vígh Magdit a klubvezetõt.
Az ének, a tánc minket erõben és egészségben, meg
a jókedvû együttlét. Nagyon komolyan készünk a fellépéseinkre. Szerencsére, van bõven, és a sikerélmény
is sokat jelent. Hallom, hogy nagy sikere volt Pesten,
a Somogyiak Baráti Köre találkozóján a kelt rétesnek,
amit együtt sütöttünk Székely Bélánéval, és kérték a receptjét is. Azt én az édesanyámtól tanultam, õ meg az
õ édesanyjától.
Az új esztendõtõl azt várom, hogy a gyermekeim
is egészségesen éljék meg, a gimnazista unokámnak
sikerüljön az érettségi, után meg a felvételi. Én meg
csak táncolni tudja, akkor minden jó lesz.

– Mint minden év elején, erre
az évre is a számomra legfontosabbakat kívántam és reméltem Családomnak és saját
magamnak is. Egészséget és
terveinkben kitartást, szeren
csét.
A múlt év számomra zömében jól és elvárásaimnak
megfelelõen alakult. Szakmát váltottam, mely a vendéglátás útjáról immár végképp a labdarúgó-edzõi
pályára vezetett és ez a váltás, túlnyomórészt jól si
került.
Feleségem István Ildikó diplomát szerzett. Gyermekeink jól helytállnak az iskolai-és labdarúgóként, a
versenyszerû sporttal kapcsolatos kihívásoknak. Szü
leim, közeledve a nyolcvanadik évük felé, viszonylagos
egészségben, lehetõségeikhez képest is támogatnak
minket.
A jövõre nézõ legfõbb tervünk az itteni, végleges
letelepedés. A következõ évet ennek tükrében kívánjuk
alakítani. Hasonlóan jó és eredményes évet kívánok
mindannyiunknak, valamint minden kedves balatonszárszói ismerõsömnek.
Szûcs Györgyné
(A Máltai Szeretet Szolgálat
önkéntese)
– Még aktív éveimben kezdtem a szolgálatot, a Máltai
Szeretet Szolgálat munkatársaként, több mint négy éve.
Most, hogy nyugdíjas vagyok, ugyanolyan szeretettel
végzem, mert másként ennek
nincs értelme, szeretet nélkül ezt nem is lehet. Visznek
és hoznak is az orvosi rendelõ udvarában lévõ egyik
garázsból kialakított raktárba mindenféle ruhanemût.
Ilyenkor, télidõben még nagyobb szükség van a segítségre. De tavaly fele annyit sem kaptunk, mint korábban. Lehet, hogy a mostani anyagi helyzetben jobban
meggondolják az emberek, vegyenek-e újat. Az idén,
az elsõ negyedévben a helyi gyülekezetekkel közösen
szeretnénk egy olyan gyûjtést hirdetni, hogy minden
feleslegessé vált háztartási gépet, eszközt, játékot,
biciklit, bútort megadott idõben elszállítanánk és a
Gyermekjóléti Szolgálattal közösen a rászorulóknak
kiosztanánk.
Torma Mariann
(közfoglakoztatott)
Belecsöppentem a nyáron egy
olyan csodálatos csapatba –
mint közmunkás – hogy egyen
ként teljesen új oldalukról ismertem meg õket. Amikor a
nyári – színházi szezon beindult – már teljes volt az egység: a mindenki egyért, egy mindenkiért szemlélet.
A színház világában nincs gyakorlatunk. Hiába van
nekem üzletvezetõi képesítésem. De mégis hasznát láttam abban, hogy a feladatokat hogyan tudjuk megosztani, mert ki ebben, ki meg másban erõs. Persze,
azt nem mondom, hogy néha, a reggeltõl éjszakáig
tartó munka nem volt fárasztó. De! Micsoda feltöltõ-

Domonkos Lászlóné, Ica
(a Nyugdíjas Klub tagja)

Salamon Natasa
(szociális gondozó)
Másfél éve pályáztam meg
a meghirdetett szociális gondozói állást, és nagyon örültem a lehetõségnek. Nyolc
gondozotthoz
megyek
el
naponta. Úgy osztottuk el a
munkatársaimmal
egymás
között a feladatot, hogy legye
nek olyanok, akikkel kevesebb a teendõ, és fele részben olyanok, akikkel nem elég egy órát eltölteni,
vagy az õ ügyes-bajos dolgaikat ellátni. Itt nincs két
egyforma munkanap. Vannak, akik azt kérik: ne is
takarítsak, csak üljek le, és beszélgessünk! Nagyon
igénylik a társaságot, sajnos, kevesen nyitják rájuk az
ajtót. Ezért nagyon hálásak ezért az önkormányzati
támogatásért.
Ebben az évben szeretném még jobban végezni
feladatomat, mert ezen mindig lehet javítani. És a
továbbtanulást is szeretném elkezdeni az idén.
Szabó Csilla
(gimnazista)
– Végiggondoltam a múlt év
történéseit, eseményeit: mit tehettem volna másképpen, milyen problémákat kerülhettem
volna el, ha okosabban gondolkodom. Velem is sok minden történt a múlt évben, jó is,
rossz is. De egy dologra rájöttem: mindenki maga formálja a sorsát, és ha igazán el
akarunk érni valamit, azért bizony keményen meg kell
küzdeni!
Számomra egyik sikertörténetem novemberben volt,
amikor részt vehettem aktív szereplõként Budapesten, – a
Somogyiak Baráti köre találkozóján – a Balatonszárszó
bemutatásáról szóló programon, ahol egy József Attila
verset szavaltam el. A legnagyobb örömöt az jelentette,
hogy láttam a nézõkön tetszik nekik a versmondásom,
sõt egy idõs bácsi még meg is könnyezte a verset.
Milyen kis dologgal mekkora örömöt lehet szerezni!
Szeretném, ha ezek az örömök az idén is ismétlõdnének.
Folytatás a 6. oldalon
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Szalai Lászlóné Márta
(zöldségbolti eladó)
– Jó, erõs év volt a tavalyi. Nagyon örülünk, hogy egyre több
helyi lakos és üdülõtulajdonos
és nyaraló fedezte fel a Fõ utcai zöldség-gyümölcs boltot.
Azt hiszem, hogy azért kedvelték meg, mert sok a magyar
áru, és nagyon friss a kínálat,
és a hét minden napján nyitva tartunk. Mit kívánok erre
az évre? Az erõ és az egészség a legfontosabb, meg
a biztos megélhetés. Miután az üzletben sosem lehet
meleg, ilyenkor elmennék valahová, ahol 30 fok van!
Ifj. Bódi Zoltán
(Két Korona Hotel vezetõje)
– Mozgalmas éven vagyunk túl. 2013-ban mind a
turizmus, mind a gazdaság láthatóan pozitív irányba

mozdult el. Igaz ez a Balatonra
és magára Balatonszárszóra
is. Polgármesterünknek, Dorogi Sándornak köszönhetõen
településünk programjai a
nyár folyamán igazán csábító
kínálatot tártak a Balatonra
látogató turisták elé. Volt
lehetõség válogatni, kicsiknek,
nagyoknak egyaránt. Mi is próbáltunk hozzájárulni
ahhoz, hogy ezek a programok minél többekhez eljussanak, minél többeket hozzánk vonzanak.
Az évet alapvetõen pozitív élményekkel zárjuk és
az idén még komolyabb munkával próbálunk meg
elõre haladni. Szeretnénk, ha a helyi vállalkozók
összefogásával a szezonon kívüli idõszakot is fellendíthetnénk. Úgy gondoljuk, a nehezebb idõszakok
minden helyi vállalkozót érintenek, éppen ezért mi is
készek vagyunk együttmûködni. Reméljük, elképzeléseinkben partnerekre találunk, s közös munkával az
idén még jobb eredményeket érhetünk el.

Jelinek Hanna
(1 éves kislány)
Várhegyi László
és neje Margit,
– nagypapa
és nagymama lettek.
Nagyon emlékezetes boldog
évnek jegyzik 2013-at. Július
19-én ugyanis megszületett
Jelinek Hanna – Jelinek Péter
és Jelinek-Várhegyi Katalin kislánya.
A fiatalokat Budapesthez köti a munkájuk, de a
szabadidejük legnagyobb részét itt töltik. A szüreti felvonulás már az elsõ látványosság volt a kicsi Hanna
életében. S mivel már néhány hónapos korától „edz a
Balatonra”, a baba-úszáson, így már nagyon várják
a következõ nyarat. S ha az idei év is olyan szép
lesz, mint a tavalyi, akkor már elégedettek és boldogok lesznek.

Fiatalok – álmaikról, terveikrõl
A szárszói fiatalok újra együtt, a két ünnep között a
mûvelõdési házban. A kezdõ mûsorszámot, a Csukás
Istvánnal készített kisfilmet ugyan még elég kevesen
csodáltuk, de idõközben egyre többen és többen
érkeztek. Az est folyamán többekkel beszélgettem arról, hogy mit tanultak, mivel foglalkoznak most, illetve,
hogy mi köti õket még mindig Szárszóhoz.
Csimadia András
2004-ben hagyta el a József Attila Általános Iskola
falait, ahonnan Sopronba került. Itt természetvédelmi
technikusi végzettséget szerzett, majd Keszthelyen, a
Veszprémi Pannon Egyetem Georgikon karán tanult
ugyan ezen a szakon. Ezt azonban már nem fejezte
be, mert tudta, hogy valójában nem ezzel szeretne
foglalkozni. Álma, hogy megélhetési forrássá váljon
életében a zene. Sajnos egyelõre csupán hobby,
de szinte mindig tagja valamilyen együttesnek, zenekarnak. Az este folyamán például Fodor Annával
közösen mutattak be egy vidám hangulatú, akusztikus
dalcsokrot. Nyaranta is gyakran találkozhattunk vele,
hiszen önkormányzati dolgozóként a Csukás Színház programjainak megszervezését és lebonyolítását
segítette.
hogy három hónapnál hosszabb idõt
külföldön töltsön.

Jáger Viktor
Miután 1998-ban befejezte az általános iskolát
Szárszón, Fonyódon, a Híradásipari Szakközépiskolában tanult villanyszerelõnek. Mivel a szakmájában
nem tudott elhelyezkedni, két évig dolgozott az M7es autópálya építésénél, mint földmérõ segéd. Ezután költözött a fõvárosba, hogy hobbijából hivatást
faraghasson. Azóta zenével foglalkozik, Dj-ként járja
az országot. Managerével, Szeifert Zsolttal többször
jártak már Keszthelyen, Siófokon, sõt még Baján is.
Azonban ha nyár, akkor Balaton. Szülei itt élnek a
községben, így az egész nyarát itt tölti. A falu kulturális életében is részt vállal, szervezõként van jelen
a helyi rendezvényeken. õ, azaz DJ Sigo Roou volt
találkozónk egyik meglepetésvendége.
Schumann László
2000-ben végzett Szárszón, ekkortól tanult Tabon,
mint elektronikai mûszerész. Ezután Siófokon, a

Perczel Mór Gimnáziumba jár egy
évig, hogy informatikai szoftverüzemeltetõ végzettséget szerezzen. A
pécsi egyetemen informatikát hallgatott, idõközben web-programozói
képesítésre tett szert. Végül Pesten
kötött ki, ahol jelenleg a Docler Holding nagyvállalat
kötelékében dolgozik. Eddig általában kéthetente
haza tudott jönni Szárszóra a családjához, barátaihoz, azonban erre ezentúl ritkábban lesz lehetõsége,
hiszen a cége augusztusban Luxemburgba helyezte
át. Két-háromhavonta azonban még így is haza
szeretne látogatni, hiszen – ahogy õ fogalmazott – a
munkáján kívül minden ide köti.
Rosta Zoltán
Itt született, itt járt általános iskolába, és jelenleg is
itt dolgozik Balatonszárszón. Siófokon a Baross Gábor Szakmunkásképzõ és Szakközépiskolában szerzett asztalos szakmát, most az építõiparban dolgozik
egyelõre, mint alkalmazott. Azt mondja, hogy ha kia
lakul az emberben a szakma szeretete, egy bizonyos
ragaszkodás, akkor természetes, hogy szeretne a saját lábára állni, saját vállalkozást indítani. Ugyan itt a
környéken elég szûkösek a lehetõségek, nem tervezi,

Fejes Renáta
Reni már egészen
fiatalon eldöntötte,
hogy fodrász sze
retne lenni. Így nem
volt meglepõ, hogy 2004-ben a siófoki Baross Gábor
Szakmunkásképzõ és Szakközépiskola fodrász szakára felvételizett. Miután 2009-ben végzett, párjával
Budapestre költöztek. Azóta egy szépségszalonban
dolgozik. Jól érzi magát a munkahelyén, nem vágyik külföldre, de azt mondja, hogy ha kapna egy jó
ajánlatot, lehet, hogy kipróbálná magát. Minden hét
végén igyekszik hazajönni látogatóba családjához,
valamint a nyári szabadságát is Szárszón tölti, hiszen
nyáron itt is pezseg az élet.
Sánta András
Andris is a Baross Gábor Szakmunkásképzõ és Szakközépiskolában tanult, festõ szakmát szerzett, majd
késõbb le is érettségizett. Kis szerencsével januártól
Németországban fog dolgozni, egyelõre, mint
burkoló. õ sem végleg hagyja el az országot, kéthavonta szeretne haza járni, hiszen várja itthon családja
és gyermekkori barátai. Kiemelte, hogy az általános
iskolai osztálytársaival milyen jó a kapcsolata, – az õ
szavaival élve – töretlen baráti társaságot alkotnak.
Nyaranta is velük veti bele magát a bulikba, illetve a
Balatonba – természetesen csak munka után.
Pacskó Vivien

SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ 7

Belügyminiszteri kitüntetést
kapott a polgármester

Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára adta át az oklevelet és az ajándéktárgyat.

Ahol a Rendõrség munkáját a telepü
lés vezetõi és a lakosság is hatéko
nyan segíti, ott eredményesebb a
bûnmegelõzés. A térfigyelõ kamerák
felszerelésének már kézzel fogható
eredménye volt, s mindannak az együttmûködésnek, amelyet az üdülõtulajdo
nosokkal karöltve akar megvalósítani
az önkormányzat. Az idén körvonala-

zódott az a minta-program, amelyet
Balatonszárszón vezetnek be elõször,
hogy megvédjék azt a vagyont, a több
mint ezer ingatlant, amit az év nagy
részében nem használnak.
E programban való részvételt ismerte
el a belügyminiszter azzal a kitüntetéssel, amit Dorogi Sándor polgármester
december 6-án vett át.

Azért – Szárszóért – vannak a jó barátok
A múlt év utolsó képviselõ testületi ülésén csaknem egy
tucatnyi civil szervezet vezetõi adtak számot, miként is
vették ki részüket a szárszói közéletbõl. Mondhatjuk, õk
adják a település szellemiségét, arculatát, ez az a lelki
szövet, amely a jó baráti társaságokat erõsíti, célt ad annak, hogy jó együtt lenni, pezsgõbbé, egészségesebbé,
vidámabbá tenni az életet, itt ezen a településen, ami
a miénk. Különös így együtt látni, hallani a jót akarók
társaságát, akik azzal a jó érzéssel búcsúztak 2013-tól,
hogy Szárszó jó híréért, gyarapodásáért, nyugalmáért
megtették a magukét.
A Nõk a Balatonért Egyesület célja, hogy a Balaton
környezeti, természeti és kulturális értékeit megõrizze, megvédje. A helyi csoportunk 25 tagú. Tartalmas
együttmûködést ápolunk a községünkben mûködõ civil
szervezetekkel.
Az Önkormányzat és a József Attila Mûvelõdési Ház
valamennyi rendezvényének szervezésében és lebo
nyolításában aktívan vettünk részt – (Újévköszöntõ gálaest, Majális, minden nyári rendezvény, szüreti felvonulás, lecsófesztivál.)
Aktív tevékenységet fejtettünk ki az Önkormányzat azon felhívására, hogy a település lakossága ne
égesse el az õszi faleveleket. A Turisztikai Egyesülettel
karöltve „Szárszószép” jelszóval meghirdettük a legrendezettebb, legszebb porták versenyét. A Sportegyesület
Szabadidõ szakosztályával „Mozdulj Szárszó” címmel
gyalogtúrát szerveztünk a Nordic Walking csoportunk
vezetésével Balatonföldvárig.
A Nyugdíjas Klub tagjait egy jó hangulatú, játékos
vetélkedõre hívtuk, melynek során elõkerültek a régi
Szárszóról készült képek, illetve régi szokásokat, emlékeket elevenítettünk fel. A zöld hulladék hasznosítása,
komposztálás szívügyünk. A téma sok embert vonzott az
általunk szervezett elõadásra.
Hulladék (tejes és üdítõs dobozok) hasznosításával
karácsonyi díszeket készítettünk a község karácsonyfájára és a mûvelõdési ház dekorálására. Kérésünkre
szinte az egész falu gyûjtötte a dobozokat, iskolások,
óvodások, nyugdíjas klub, szálloda, idõsek otthona.
Köszönjük szépen fáradozásukat.
Advent elsõ vasárnapján megnyitottuk azt a kiállítást, melyre felhívásunkra civil szervezetek, intézmények
adventi díszeket készítettek. Továbbra is célunk a tartalmas együttmûködés civil szervezetekkel, intézményekkel
környezetünk védelme, értékeink megõrzése érdekében.
A háttérmunka az erõsségünk – mondta végezetül Kusiak Grazsyna, a NABE csoport vezetõje.
A legfiatalabb baráti társaság a Horváth Anita által
szervezett Baba-Mama klub, ami egy éves múlt. Sõt, vannak gyerekek, akik már „ kinõtték”, de lesz utánpótlás.
Mint másutt is olvashatják, ragyogó programjaik vannak, s a hétköznapi összejöveteleken túl az ünnepeken
ott vannak a papák és a nagyszülõk is. Kitûnõ terepe
ez a klub a gyerekek társasági életének hozzászok
tatásához, de a szülõknek is tapasztalatcserére, az
együttes örömre.
Cseri Péter, a Turisztikai Egyesület elnöke azt emelte
ki a beszámolójából, hogy megpróbálták talpra állítani azt a fonák helyeztet, ami korábban volt az önkormányzat és az egyesület viszonyában. Sokat tettek
azért, hogy az idegenforgalmi adó befizetésének
fontosságáról minél több szállásadót meggyõzzenek,
hiszen ez az egyik fejlesztési forrása a településnek,

Felsõ sorban: Harmath Imre, Wiesner Péter, Apáti Emõke, Apáti Kinga, Horváth Anita és Cseri Péter. Középen: Kusiak Grazsyna, Vígh Magdolna, Molnár Károlyné. Elöl: Takácsné Marics Margit és Pörneki Anikó
aminek minden forintjához hozzáad az állam másfelet.
Igyekeztek az egyesület pénzével úgy gazdálkodni,
hogy egy-egy pályázati lehetõség esetén biztosítani tudják az önrészhez szükséges összeget.
1966-ban még mûködött egy ifjúsági klub. A Nyugdíjas Klub túlélte, és mondhatjuk, hogy az egyik legaktívabb szervezet: hatvanan vannak. De ami a legfontosabb, hogy jól érzik magukat egymás társaságában.
Akkor is, ha nagy összejövetelekre süteményt sütnek,
meg akkor is, ha tréfás jeleneteket, fellépéseket, tornát,
táncot gyakorolnak. Mindig terveznek, szerveznek a
maguk és mások szórakoztatására. Vígh Magdolna
klubvezetõ minden hónapban legalább egy-két rendezvényen való részvételrõl számolt be, ahol táncoltak,
énekeltek, süteményt és palacsintát sütöttek, gálamûsorokon szerepeltek. És mindig emlékeznek, a sorsfordító
történelmi eseményekre, és egymásra is, mert évenként
elmegy valaki közülük a minden élõk útján, akire valamiért jó visszagondolni.
Taglétszámában a legnagyobb szervezet nálunk az
Üdülõegyesületé. Wiesner Péter elnöknek köszönhetõ,
hogy négyszáz család jegyzi magát ebben a csapatban. Vagy ez is csapatmunka? Minden esetre sikerült elhitetni, hogyha az önkormányzat partnereivé, segítõivé
válnak, az mindkét fél javára válik. Ebbõl az együttmûködésbõl számos jó dolog született: az információ gyors és
hatékony átadásától kezdve az ötletadáson át, a szemét
és nyesedékszállításban való közremûködésig, a bûnmegelõzési programban való részvételig. És nincs olyan
helyi csinnadratta, amirõl lemaradnának: kiváltképpen a
szárszói nagy családhoz tartozó eseményekrõl, mint a
majális, a lecsófesztivál, vagy a szüreti bál.
„Az egészség minden. Ha egészségünk van, mindenünk van!” Az Új Élet Klub tagjai nagyra értékelik
ezt az életbölcsességet. õk, akik betegtársuk és saját
maguk újjáépítésében támogatják egymást. õk, akik
mennek az egészég felé. Minden hónapban van olyan
rendezvényük, ami megerõsítést ad: Bükkszentkereszt,
egészségnap az onkológiai intézetben, Kaposváron,
vagy fürdõzés Csokonyavisontán. De mindezen túl a
legfontosabb, hogy egymás támogatásában, szeretetében bízhatnak, egymást erõsítik, a látogatásokkal, –
mondta el Takácsné Marics Margit klubvezetõ.
Molnár Károlyné, a Szárszó Néptáncegyüttes egyik
vezetõje arról számolt be, hogy minden hónapban jegyeztek egy-egy fellépést. A legjelentõsebbek között

tartják számon a lengyelországi bemutatójukat, a balatonföldvári folklór –est önálló mûsorát, a szóládi Löszpince Fesztiválon való részvételt. És természetesen ott
voltak minden helybeli rendezvényen, és vastapsot kapott az a két táncos pár, akik a Somogyiak Baráti Körének vendégeit szórakoztatták Budapesten. Az együttes
vezetõ megköszönte Szekér Gábor alpolgármester és
Fekete János képviselõ pénzbeli támogatását.
A Soli Deo Gloria vegyes kórus karvezetõje Pörneki
Anikó is mozgalmas évrõl számolt be. Az újévi gálamûsor után már a nyári programot tervezte, hiszen az ötödik kórustalálkozóra készültek, ami nemzetközivé nõtte
ki magát. Az ünnepek elõtt mindig megszaporodnak a
meghívások: az imaév zárására a Látrányi Kórustól kaptak meghívást, akik öt kórust hívtak meg erre az ünnepre.
õk pedig az itteni karácsonyi koncerten viszonozták a
szolgálatot. A Somogyiak Baráti Köre meghívására is
változatos összeállítással szerepeltek, nagy sikert aratva.
Az adventi idõszakban a Vörsi Katolikus Egyházközség
meghívásának tettek eleget, ahol a zsúfolásig megtelt
hívek elõtt szolgáltak a misén, és adtak ünnepi koncertet.
Húsz éves a polgárõrség Balatonszárszón. Apáti
Kinga a tõle megszokott szerénységgel számolt be a
23 tagú szervezet munkájáról, akik minden rendezvényen biztosítják a forgalmi rendet, akik jószerivel az éjszakai álmunkat is vigyázzák. Pusztai Zoltán a Rendõrség körzeti megbízottja mondott nekik
köszönetet és elismerõ szavakat: õk azok, akik mindenben segítséget nyújtanak, akik minden rendkívüli
eseményre figyelnek.
Apáti Emõke, a Családosok Szárszóért Egyesület összejöveteleirõl számolt be, amely közül mindig
kiemelkedik a gyereknap, és az ünnepekre való készülõdés.
A Sportegyesület munkájáról Harmath Imre elnök
számolt be, aki elmondta, hogy a karate sikerszakosztályhoz tavaly sikerült felzárkóznia a labdarúgóknak is,
akik megyei bajnokok lettek. Az utánpótlás focistái is jó
kezekben vannak. Elismeréssel szólt a szülõi támogatásról. Ezek az eredmények ugyanis nélkülük nem születtek
volna meg. õk, akik versenyekre viszik a gyerekeket,
s ez a példamutatás a sport egyik célja is. Nagy segítség lenne viszont az egyesületnek, ha az önkormányzatnak is lenne egy olyan busza, ami az utazást meg
könnyítené. Szólt a régi öltözõ pályázaton nyert felújítási
munkálatairól, a hasznosítási ötletekrõl.
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A hivatal ünnepi díszben
(Folytatás a 3. oldalról)
Negyedik alkalommal került sor a NABE
által meghirdetett, Ünnepváró karácsonyi
kiállításra. Ebben az évben az adventi koszorú és a kopogtató került középpontba,
de a díszítés más formáival is találkoztunk.
A kiállítás megrendezésében összesen tíz
csapat vett részt. A hagyományosan indulók mellett, újakkal is találkoztunk.
Az általános iskola három csapattal
is indult. Nagyon színvonalas, aprólékosan megtervezett alkotásokat mutattak be.
Napközis csoportjuk egy óriási adventi
koszorút készített, nagy összefogással és
odaadással. A kötcsei iskola kedves, érdekes koszorút és díszt küldött a kiállításra.
Az Óvoda, a tõlük megszokott vissza
fogottsággal, igényes összeállítást hozott,
ahol minden részletnek jelentése volt. A
Családosok munkája melegséget árasztó,
kedves képet tükrözött. A Karatésoknál ismét felfedezhettük a részletességet, összehangoltságot és a személyességet. Legsokszínûbb a Polgárõrség összeállítása volt. A
legmodernebb koszorútól a hagyományosig mindent bemutattak. Új színfolt volt a
Házi Gondozó Szolgálat fenyõfája és ötletesen tálalt asztaldíszei. Amikor még se kopogtató, se koszorú nem volt, akkor volt az,
amit a Nyugdíjas Klub készített. Köszönjük
ezt a találékony, egyszerû, de hangulatos
alkotást.
Végezetül a NABE kompozíciója-a tûzifa közül kiemelt, farönkkel és a természet
adta ajándékokkal-köszöntött mindenkit.
Köszönjük a résztvevõknek, hogy ilyen
sok ötlettel segítették a karácsonyi készülõdésünket.

Aerobik és salátabár az iskolában
Az iskolánkban az a cél, hogy minél egészségtudatosabb életmódra
neveljenek bennünket. December 7-én,
az egészségnapon ez sikerült is, mert
minden errõl szólt.
A reggel egy rövid aerobikkal
kezdõdött. Mindnyájan élveztük a
mozgást, így a nap már jó hangulattal
indult.

Ezután különbözõ állomásokra mentünk, ahol megcsodálhattuk egy zöldségszobrász remekeit.

Elõadást hallhattunk az egészséges
életmódról és a helyes testtartásról is.

A versenynek nemcsak elméleti,
gyakorlati része is volt. Megismerkedhettünk egészséges élelmiszerekkel,
teákkal, amelyeket meg is kóstolhattunk. Mindenki talált számára ízletes
terméket.

Az ebédlõben a felsõ tagozatosok
terítési versenyen vehettek részt, salátákat készítettek.

A szavalóversenyen
a fiúk vitték el a pálmát

Az
osztályok
teljesítményét
ta
náraink
értékelték. Az elkészített
salátákat
jóízûen
elfogyasztottuk, és
élményekkel gazdagon tértünk haza.
Berta Boglárka

Adományok – köszönet és felhívás
„Aki mást felüdít, maga is felüdül.”
/Példabeszédek/
A múlt évben két alkalommal települé
sünk mindhárom keresztény felekezete
sikeresen gyûjtött Bonnya község
rászoruló lakóinak. Több teherautónyi
bútort, gépet, használati tárgyat, ruha
nemût adtak a szárszóiak. Örömet és
nagy segítséget jelentett mindez. A

település vezetõi ezúton köszönik minden adományozónak.
A mi községünkben és közvetlen
környékén is több nehezen élõ, nélkülö
zõ család van. Ebben az
évben
a szárszó gyülekezetek számukra
szerveznek adomány gyûjtést. A felajánlásokat egy, erre a célra készített
lapon várják majd az egyházközségek
önkéntesei.

A sólyák a próbaüzem után

József Attila halálának évfordulóján,
decemberben, hagyományosan meg
rendezzük az iskolai szavalóversenyt,
ezzel tisztelegve névadónk emléke
elõtt. Az 5. és 6. valamint a 7. és 8.
osztály versmondóit a zsûri külön értékelte.
Sokféle verset hallhattunk, az 5. és 6.
osztályosok koruknak megfelelõ vidám
versekkel készültek, a 7. és 8. osztályo-

soktól pedig komolyabb, érett elõadásokat hallhattunk. Íme a helyezettek: Az
elsõ korcsoportban: I.: Kálosi Roland
(6. o.), II.: Szalay Miklós, (5. o.) és Szilágyi Árpád ( 5. o.). A 7-8. osztályosok közül ketten lettek elsõ helyezettek:
Szekér Bálint (8. o.) és Orsós Adrián
( 7. o.), II.: Marton Vivien (8. o.).
A versenyzõknek szívbõl gratulálunk!
(Berta Boglárka, 8. o.)

A Balaton Fejlesztési Tanács pályázati kiírásának megfelelõen határidõre elkészült a két
csónak kiemelõ sólya, amit az idén már használhatnak is a Balaton szerelmesei. A Kaza
és az Ete utcában a novemberi próbaüzem után a téli pihenõhelyükön várják a nyarat.

Balatonszárszó képviselő testülete és önkormányzati dolgozói nevében
sikerekben és eredményekben gazdag Új Esztendőt kívánok:

Dorogi Sándor polgámester
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Nem égettünk,
komposztálunk!

Programajánló
Csillagászati elõadások
Az elmúlt évben nagy sikere volt dr. Bölcs
földi József csillagászati elõadásának.
A folytatás nem marad el. Januárban az
Univerzum anyaga –, majd februárban a
Galaxisok ütközése címmel tart elõadást.
A Szárszó Tévében és a mûvelõdési ház
plakátjain hirdetik az elõadás helyszínét
és idõpontját.

A doktor díjazta a tilalmat
Egy októberi rádió mûsorban összeállítást készítettek az avar és a nyesedék
összegyûjtésérõl, az égetésrõl, amely
ben külföldi gyakorlatról is küldtek
tudósítást. Ebben elhangzott, hogy
Kanadában – magyar forintban átszámolva – több milliós bírságot rónak ki
arra a polgárra, aki avart éget. Mivel
kimutatták, hogy a tökéletlen égés következtében rendkívül mérgezõ gázok sza
badulnak fel.
Nálunk ez volt az avarégetés tilalmának kísérleti éve. Szerencsére, a
lakosság, az üdülõtulajdonosok zöme
egyetértett ezzel, annál is inkább, mert
az összegyûjtött leveleket, nyesedékeket
a Szárszóért Nonprofit Kft. dolgozói,
és a közmunkás segítõk példásan, és a
meghirdetett idõponton túl is elszállították.
Elismeréssel szólt a októberi önkormányzati ülésen az új gyakorlatról Dr.
Hódi István családorvos, aki elmondta,
hogy van összehasonlítási alapja, így
megtapasztalta, Balatonszárszó leve
gõje tiszta maradt, ez sok krónikus
beteg mindennapjait tette könnyebbé.
Néhányan voltak csupán, akiknek
nem volt elegendõ a szórólapos, a
hangosbemondó, a Szárszó tévében
készült összeállítás sem, és égettek.
Az önkormányzat területfelelõseinek
többször sikerült szép szóval megkérni néhány embert, hogy a tûzgyújtási tilalomnak tegyen eleget. Reméljük,
jövõre már rutinosabban végezzük az
õszi lombtalanítást.
Ezzel szinte egy idõben Varga Norbert is elõadást tartott a mûvelõdési
házban, hogy a kertjeinkben is hasznosíthatnánk a komposztálásra alkalmas
lombot, zöld- és konyhai hulladékot.
Az elõadásban elhangzott, hogy
mely anyagokat lehet komposztálni:
mint például a tojáshéj, a kávé zacc,
haszonállati trágya, konyhai hulladék,
toll, haj, gyümölcs maradvány, kerti
hulladék, sövény cserjék nyesedéke, fû
kaszálék.
Tilos komposztálni: állati tetemet,
egészségügyi okokból származó hulladékot és örökzöld növényeket.
Otthon a hulladék tartály telítettségét
is csökkenthetjük, ha bekomposztáljuk a
zöld hulladékunkat.
Komposztálás alap pillérei a megfelelõ hõmérséklet, nedvesség tartalom,
zöld hulladék összetétel és ajánlatos
az idõnként forgatás. Fontos hogy
ezzel a mûvelettel és nedvesítéssel
megújítsuk a bomlasztó baktériumokat,
mikroorganizmusokat, hogy eredményesebb munkát végezzenek. A konyhakerti növények és a virágos kertünk
is meghálálja majd ezt az így szerzett
talajerõt.

✟ Gyászközlemény
2013. október 31-én elhunyt Kétszeri
János
2013. november 22-én Pataki
Domonkosné
2013. november 23-án Simon Tibor
János
2013. november 28-án hunyt el
Juhász Józsefné.
Részvétünket fejezzük ki a gyászoló
családtagoknak.

MEGHÍVÓ

Január 11. (szombat)
Szülõi Munkaközösség bálja kicsiknek
– nagyoknak

Kedves Szárszóiak!
Köszöntsük együtt az Új Évet 2014-ben is!
Az elõzõ évekhez hasonlóan vidám, zenés szórakoztató
GÁLAMûSORRAL köszöntjük az Újesztendõt

Január 18. (szombat) 16 óra
Újévköszöntõ Gálamûsor a Mûvelõdési
Házban.

2014. január 18-én (szombat) 16 órai kezdettel,
amelyre sok szeretettel várunk mindenkit a Mûvelõdési Házba.
A mûsorban fellépnek többek között:
Csanádi Stella, Fodor Anna és Csizmadia András, Herold Sándor és Rill Tamás,
József Attila Általános Iskola tanulói, Méhecske óvodás csoport, Nyugdíjas Dalkör,
Simon Dorottya, Soli Deo Gloria Kórus, Szárszói Kabarészínpad,
Szárszó Néptáncegyüttes, Zeneiskola növendékei és énekkara.
Vendég fellépõk:
Katz Zsófia és Tóth-György Viktória, a Balaton Hangjai
A rendezvényen átadjuk a Szárszó Csillaga díjakat!

Megújulnak útjaink

Január 26. (vasárnap) 15 óra
Magyar Kultúra Napja a József Attila
Emlékházban
Február 01. (szombat)
Nyugdíjas Klub farsangi mulatsága –
mindenki névnapja
Február 11. (kedd) 10 óra
Baba-Mama klub farsangi összejövetele. Információ minden kedden délelõtt
a mûvelõdési házban.
Február 15. (szombat) 20 óra
Balatonszárszói Polgárõr Egyesület farsangi bálja
Február 22. (szombat) 15 óra
Játsszunk együtt újra a Családosok
Évében is! Családosok Szárszóért Civil
Szervezet és a NABE szárszói csoport
közös rendezvénye

Meghívó

Nyár elején a Berzsenyi utcaiak örülhettek az új útjuknak. Szerencsére a nagy
hideg beállta elõtt elkészültek a 7-es út Balatonszárszói szakaszának felújításával
is, ami szintén nagyon idõszerû volt. Nem gyõztük kerülgetni a kátyúkat, és a megsüllyedt aknafedeleket. Az autósoknak egy kis kényelmetlenséggel járt a terelés,
a bukkanókra való kapaszkodás, de megérte. Reméljük, folytatódik a program a
Szóládi utca két végének felújításával, illetve a szintén nagyon aktuális Jókai utca
reparálásával. Felvételünk a szárszói csomópont munkálatai közben készült.
A Szülõi Munkaközösség szeretettel vár minden kedves bálozni vágyót

2014. január 11-én (szombat) a mûvelõdési házba.
16.00 – 19.00 óráig a gyerekeknek Tini Disco
20.00 órától Szülõk Bálja
A mûsorban fellépnek: Szárszói Kabarészínpad és a Szárszó Néptáncegyüttes
Sztárvendég: az Euroviziós Dalfesztivál versenyébe bekerült Szabó Leslie
Zenél a Juli és a Happy End együttes
Információ: Bartha Mercedes 30/2817-812

Brainturbo-hírek
2013. november 15-én nyílt napot tartottunk. Célunk az volt, hogy minél több
nyelvtudásra vágyó ismerhesse meg a
Brainturbo nyelvtanulási módszerét.
A nyílt nap sikerét mi sem bizonyítja
jobban, mint az, hogy a délután folya
mán közel 40 érdeklõdõt fogadtunk.
Sokan már végzett hallgatóink ajánlására érkeztek, másokat a kíváncsiság
vonzott. Az egyéni beszélgetések után
mindenkinek lehetõsége volt a gépi
óra kipróbálására és ingyenes szintfelmérésre.

Nagyon örülünk annak, hogy Oktatási
Központunk e nap után sok új hallgatóval
folytathatja munkáját.
Ezúton szeretnénk megköszönni a Polgármester Úrnak a lehetõséget, hogy a
település honlapján, facebook oldalán
és a Szárszó TV-ben megjelentethettük a
nyílt napot.
Kívánunk mindenkinek nyelvtudásban
gazdag Boldog Új Évet.
A Brainturbo Dél-Balaton
Oktatási Központ dolgozói

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt
a Magyar Kultúra Napja ünnepi rendezvényünkre, amelyet 2014. január
26-án (vasárnap) 15 órakor rendezünk a József Attila Emlékházban.
„Ketten a Versben”: a magyar
szerelmi költészet legszebb versei
hangoznak el
Lázár Balázs és Tallián Mariann
színmûvész-költõ házaspár verseszenés összeállításában.

Házasságkötés
2013. december 4-én Balogh Zsolt
és Rónai Orsolya.
Nagyon sok boldogságot kívánunk
a fiatal házasoknak.

Születések
Tomcsányi Botond Dominik 2013.
október 28. (Tomcsányi Gyula és
Séber Anett kisfia)
Mészárovics-Dobos Norbert 2013.
november 6. (Mészárovics Norbert
és Dobos Alíz kisfia)
Bihary Kolos Barna 2013. december
06. (Bihary András és õsz Brigitta
kisfia)
Bódi Emilia 2013. december 16.
(Bódi Zoltán és Rábai Kitti kislánya)
Kozák Benett Szilárd 2013. december 16. (Kozák Róbert és László
Katalin kisfia)
Sok örömet, jó egészséget kívánunk
a babáknak és a szülõknek egya
ránt.
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Karate

Évvégi éremesõ
Elsõ alkalommal vett részt csapatunk a Mezõföld Kupa
elnevezésû meghívásos karate versenyen, melynek Pusztaszabolcs adott otthont. A tizenegy klub 85 indulója
- ahogy azt a szervezõk ígérték - valóban egy baráti hangulatú versenyen vehetett részt.
Az alábbi eredményeket értük el:
Jerkus Brájen: 7 é. fiú kumite bronz- , Zsombók Ákos
9 é. fiú kata arany- , kumite arany-, Fekete Attila 10 é.
kata ezüst-, Krukk Cintia 9 é. kata arany-, kumite ezüst-,
Simon Dorottya 10 é. kata ezüst -, Végh Viktória 10 é.
kata arany- , Susóczki Richárd 12-13 é. kata ezüst -, Simon Boldizsár 12-13 é. kata arany -, Varga Barna 14-15
é. kata arany -, Szekér Bálint 14-15 é. kata ezüst -, Kálosi
Roland 11 é. kata arany -, kumite arany -, Susóczki Dávid
16-17 é. kata arany-, kumite ezüst -, Simon Zoltán old
boy’s kata arany -, kumite arany érem.
Csapat-értékelésben
az elsõ helyen végeztünk,
köszönet mindenkinek, aki hozzájárult a sikerhez!!!
November 9-én rendezték meg Siófokon a Balaton
Karate Kupát, ahol négy ország több mint 220 indulója versengett a dobogós helyezésekért. A verseny kissé

Susóczki Dávid

Meghívó
Kedves Sportolók, Sportbarátok!
Sportegyesületünk 2014. február
28-án, pénteken 18 órai kezdettel
tartja közgyûlését a mûvelõdési házban. A szakosztályok vezetõi értékelik az elmúlt év teljesítményeit, és az
idei tervekrõl is szólnak.
Szeretettel vár mindenkit az egyesü
let vezetõsége

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

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

Csapat kata jelenet: Szekér Bálint, Simon Boldizsár, Kauer András,
elhúzódott, az utolsó kategória háromnegyed tízkor ért
véget, talán ennek “köszönhetõ” egy-két komolyabb
sérülés is. Ennek ellenére csapatunk szempontjából eredményesnek volt tekinthetõ. A rendkívül színvonalas hazai
és nemzetközi mezõny feladta a leckét versenyzõinknek.
Az alábbi érmek születtek:
Jerkus Brájen 7 éves fiú kata bronz -, Zsombók Ákos
8 é. kata bronz -,kumite bronz -, Farkas Csaba 8 é. kata
ezüst -, kumite arany -, Végh Viktória 10 é. kata bronz -,
Kálosi Roland 10-11 é. kata bronz -, Varga Barna 15 é.
kata bronz -, Szekér Bálint 14 é. kata bronz -, Susóczki

Krukk Cintia

Jerkus Brájen

Dávid 16 é. kata bronz -, Simon Boldizsár 12-13 é. kata
bronz -, Simon Zoltán senior kata ezüst érem,
Csapat kata: Balaton Budo 1.csapata:10-13 év ezüst
érem (Susóczki Richárd, Kálosi Roland, Simon Boldizsár)
Balaton Budo 2. csapata 14-17 év bronz érem (Szekér
Bálint,Varga Barna,Kauer András)
November 16-án rendezték meg Tökölön a IV. Goju
Ryu Karate Kupa, Nyílt Gyermek, Ifjúsági És Felnõtt Baráti
Találkozót, a rendezvénynek a város felújított sportcsarnoka adott otthont. Az ország különbözõ részeibõl 11
csapat több mint 140 versenyzõje vett részt a megmérettetésen.
Az alábbi eredmények születtek:
Jerkus Brájen 6-7 é. kata bronz -, kumite bronz -, Simon Dorottya 10-11 é kata bronz -, Végh Viktória 10-11
é. kata ezüst -, Krukk Cintia 8-9 é. kumite ezüst -, Simon
Boldizsár 12-13 é. kata (középhaladó) arany-, Susóczki
Richárd 12-13 é. Kata (középhaladó) ezüst -,
Szekér Bálint 14-15 éves fiú kata bronz -, Kálosi Roland 10-11 é. kata (középhaladó) bronz -, kumite bronz -,
Susóczki Dávid 15-16 é. kata arany -,
Csapat kata:10-14 év Balaton Budo 1 csapata :arany
-, (Kauer András, Simon Boldizsár, Szekér Bálint)
Csapat kumite Balaton Budo 2 csapata: arany -,
(Balogh Olivér,Simon Boldizsár,Szekér Bálint)
Csapat kumite 11 év Balaton Budo 3 csapata: bronz -,
(Kálosi Roland, Péter Márk, Szabó Iván Benedek)
Somogyi Péter edzõ

Labdarúgás

Asztalitenisz

Utánpótlás összefoglaló (Bozsik-program, U-15)

A veteránok bajnoka

A Bozsik-program, ebben az évben is
az elmúlt években megszokott lendülettel
folytatódott. Történtek változások, átalakítások, volt lemorzsolódás, jöttek új tagok.
Mindent összevetve, véleményem
szerint igen nagy eredmény, hogy egy
ilyen kis létszámú községben ekkora
érdeklõdés van gyermekek és szülõk
részérõl a sport iránt. Nem hangsúlyoztam ki a labdarúgást, mert úgy gondolom, mindegy, mit sportolnak a gyermekek, csak csinálják lelkesedéssel!
A Bozsik-program, egyesületi és intézményi versenyein a múlt évben is, az
elõírt létszámmal vettek részt regisztrált
sportolóink. Ezek közül három alkalommal házigazdák is voltunk. A rendezés
lehetõsége, az elért eredmények mellett,
igen jó hírverése is sportegyesületünk
munkájának.
Az elõzõ bajnoki évre, kötelezõen

alakított U-15-ös, (serdülõ) csapatunk
bajnoki rendszerben történt szereplése
általánosságban véve pozitív. Az eredményességük mellett, a sportszerûségük
is figyelmet érdemel.
Az utánpótlás rendszeres versenyeztetése, sportegyesületünk és községünk
részére egyéb kedvezményekkel is bír. A
TAO-és egyéb pályázati utakon igényel
hetõ és elnyert összegek a múlt évben és
remélhetõleg a jövõben is rengeteg segítséget nyújtanak és nyújthatnak egy kis
egyesület mindennapi életében.
Remélem, a jövõben -munkánkat és
céljainkat elismerve- még nagyobb támogatásra és összmûködésre számíthatunk
az Önkormányzati Hivataltól és az Általános Iskolától.
Minden Sportbarátnak és támogatóinknak Boldog Új Évet Kívánok!
Agócs Attila edzõ

Így indulnak a tavaszi pontvadászatra
Véget értek a múlt évi küzdelmek a megyei
bajnokság valamennyi korcsoportjában.
Csapataink a tavaszi pontvadászatot a következõ helyekrõl várják.
U-15 serdülõk
edzõ: Agócs Attila
8 csapat - 10 mérkõzés
5, Balatonszárszó 15 pont
U-18 ifi-II. edzõ: Pamuki Zsolt
7 csapat - 8 mérkõzés
4, Balatonszárszó 15 pont
U-21 ifi- I. edzõ: Pamuki Zsolt

16 csapat - 15 mérkõzés
9, Balatonszárszó 18 pont
Felnõttek edzõ : Szentkirályi József
16 csapat - 15 mérkõzés
                 	16, Baltonszárszó 3 pont
Öregfiúk csapatvezetõ: Darabos Szabolcs
12 csapat - 10 mérkõzés
5, Balatonszárszó 16 pont
Sportolóinknak jó pihenést a téli szünetben és
sikeres felkészülést a folytatásra!
MINDEN KEDVES SPORTBARÁTNAK SIKEREK
BEN GAZDAG ÚJ ESZTENDõT KÍVÁNOK
(Harmat Imre NKSE elnök)

A Somogy megyei asztaliteniszezõk veteránbajnokságát rendezték meg november 16-án
Balatonszárszón. A 70-74 éves korosztályban hazai gyõzelem született: Hûvösvölgyi
Péter szerzte meg egyéniben a dobogós,
elsõ helyzést.
Nyílt férfi páros: 1.Surányi Tamás-Márton
János,( B.szárszó NKSE-Lengyeltóti VSE)
3.Hüvösvölgyi Péter-Schneider Péter
(B.szárszó NKSE-ASZTEK B.földvár)
Békés András-Pencsov András (B.szárszó
NKSE-Siófoki VSE)
Budapesten, Országos Veterán Asztali
tenisz Ranglista Versenyt rendeztek november 30-án
70 év felett férfi páros: 1.Hüvösvölgyi
Péter-Kádár Mihály / Budapest KSI/
Egész évi bravúros szereplésnek köszönhetõen a második helyen végezett a 70-74
évesek magyar ranglistáján Hûvösvölgyi
Péter.
Mikulás Kupa Utánpótlás Versenyen vettek
részt a szárszóiak Siófokon, december 2-án.
Íme a dobogós lányok: 8 é. egyéni: 1.
Menyhárt Bianka B.szárszó 9-10 é. 3. Gyetvai Laura, 11-12 é.: 2.Tóth Kamilla, 3.Kristóf
Lilla.
Befejezõdtek a csapatbajnoki küzdelmek,
és elsõ csapatunk a megyei bajnokságban a
két bajnok jelölttõl elszenvedett vereség után
hat gyõzelmet aratott és így bronzérmes helyrõl várhatja a tavaszi folytatást.

A fotókat készítették:
Balogh András
Kusiak Grazsyna

Dr. Lövey László
Szõke György

