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Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele

Város? Város!

Balatonszárszó – fejlõdésre ítélve
(A médiában, Balatonszárszó
üdülõterületét, már az 1980as években, József Attila kertvárosként említették!)
Magyarország, különösen
Somogyország alul urbanizált. A Megye városszegény,
döntõen kistelepülések alkotják.
A rendszerváltás elõtt, a lakosságszám meghatározó volt
a települések várossá nyilváníttatási törekvéseinél, a felsõbb
döntések meghozatalában.
Nagyközségünk lélekszáma
ugyan városaink között az alsó
tizedbe tartozik, azonban a
hasonló üdülõvárosok közül ezzel az adattal mégsem lóg ki.
Megyei társai közül Zamárdi
és Balatonföldvár is csupán
néhány száz fõvel népesebb.
Igalon viszont lényegesen, 600
fõvel kevesebben élnek. Ez a
mutatószám ma már nem tartozik a legfontosabbak közé.
Annál inkább a település-föld
rajzi adottságok, valamint
a közigazgatásban betöltött
szerep (leosztott vagy önként
vállalt feladatok elvégzése a
mikro-térségekre
vonatkoztatva,) fontos és megkerülhe
tetlen indoka lett egy település
elõrelépésének.
Hosszú évekig, a Balatonszárszói Nagyközségi Közös

Tanácshoz tartoztak (az elsõ
közigazgatási szintig,) a tõlünk
D-re található községek. 24
éve, 1990. szeptember 30án és október 14-én tartották
Magyarországon az elsõ sza
bad önkormányzati választást,
amellyel egyben megszûnt ha
zánkban a közigazgatás tanácsi
struktúrája. A közigazgatás sorozatos „központi” átszervezésen
ment keresztül, azok a települések
kaptak közigazgatási szerepet,
amelyeket megfelelõ agilitással
képviseltek, ezzel egy idõben
azok veszítették el térség-központi szerepüket, amelyek addig
ellátták a helyi és mikro-térségi
közigazgatási feladataikat. Így
szorult háttérbe egy idõre nagy
községünk. Azonban Balatonszárszón ezzel nem szûnt meg a
fejlõdés.

A rendszerváltás utáni 5.
szabad önkormányzati választástól az új településvezetõ és
a regnáló képviselõ-testületek
komoly erõfeszítéseket és áldozatokat hoztak – hoznak annak
érdekében, hogy a nagyközség korábban elvesztett térségi
kapcsolatainak központját újra
magáénak tudhassa. Sikerrel
visszaszereztük a mikro-térségben betöltött szerepünket,
régi fényünket. Ezt a frissen
megválasztott, újrázó polgár
mester és az új képviselõkkel
felálló testület tovább kívánja
fejleszteni, erõsíteni. Egyik
legfontosabb
feladatunknak
tekintjük az itt lakók munkához
juttatását, mindent elkövetünk
a polgári kormány által elindított közmunkaprogramok sike
réért is. A foglalkoztatottság
jelentõsen javult a településen,
a felkutatott és (pénzügyidologi) önerõvel kiegészített,
felvállalt közmunkaprogramok
következtében, – az év jelentõs
részében,
–
gyakorlatilag
megszûnt a munkanélküliség.
Munkahelyteremtéssel járt, a
mikro-térségre kiterjedõ, önként
vállalt szociális ellátórendszer kiépítése is, ami évek óta
közmegelégedésre, színvonalasan mûködik.

• Folytatás a 2. oldalon
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Egészséget, békességet,
vidámságot!
Mennyi élet, energia van
Szárszón! Ezt évrõl évre
megtapasztalom, amikor az
egyesületek, klubok, (a nyudíjas-, a baba-mama- az Új
élet-), a mûvészeti csoportok
beszámolnak mi mindennel
foglalkoztak egész évben.
Tavaly is fantasztikus teljesítmény nyújtottak. Az üdülõtulajdonosok, (Üdülõegyesület)
akik egyre inkább második
otthonuknak érzik a településünket. Egy polgármester,
de az egész képviselõtestület
kitehetné szívét-lelkét, ha önmaguktól (nem szervezõdnének) nem éreznék jól magukat egymás társaságában.
Jöttek, jönnek a kicsinyek.
Szárszó legjobb ígéretei
õk, akik benépesítik, vidám
gyermekzsivajjal töltik meg
az óvodát, az iskolát. Remél
jük, az idén már a bölcsõde
is a fiatal családok segítségére lesz.
Szárszó annyi elismerést
kapott az elmúlt években,

de különösen a most „leköszönõ” esztendõben, ami
párját ritkítja. Az évvégén
feltette a koronát a sok elismerésre a Virágos Magyarországért
versenyben
elért sikerünk, amiért mindenkinek köszönet jár, aki egy tõ
virágot is elültetett, gondozta
a pompás kertjeinket, parkjainkat. Ezeknek az emberi,
lelki gazdagságban élõ
emberek kívánom: csak így
tovább. Remélem, hogy a
közös erõfeszítésnek tovább
ra is meglesz a foganatja,
és a terveink szerint olyan
településsé – álmaink szerint
várossá válunk, ahol minden
korosztálynak jó élni, jó lakni. Ehhez kívánok minden itt
lakónak, minden ide érkezõ
vendégnek erõt, egészséget,
békességet, vidámságot, ez
Új Esztendõben is a magam
és a képviselõ-testület nevében.
Dorogi Sándor
polgármester

Meghívó a Falugyûlésre!
Szeretettel meghívunk minden balatonszárszói lakost a
január 30-án, pénteken 17. 30 órakor a mûvelõdési házban tartandó Falugyûlésre. (A részletes programot a 3. oldalon olvashatják.) 

Dorogi Sándor polgármester

Gratuláció a virágos gyõzelemért Könyvtáravató

Dorogi Sándor polgármester a Magyar Turizmus Zrt. Székházában vette át az oklevelet és az emlékplakettet.
Szívhez szóló, gratulációt kapott Dorogi
Sándor polgármester Simon Lászlótól,
a Somogyiak Baráti Körének elnökétõl. Ebbõl idézünk: „Nagy örömömre
szolgált, hogy szûkebb pátriánkból,
szülõhelyünkrõl Balatonszárszó részesült a Virágos Magyarországért
környezetszépítõ verseny egyik magas
kitüntetésében. Gratulálok. Ezzel a

kitüntetéssel elismerték azt a kimagasló
tevékenységet, amellyel a kulturált,
környezetbarát, vendégváró településkép kialakítását, a hagyományos
magyar virág- és kertkultúra értékeinek
megõrzését megvalósították Balatonszárszón. ... Kívánom, hogy õrizzék
meg az elismerõ címet, minden örömével együtt!”

Több mint harmincan szorgoskodtak azon, hogy a könyveket átköltöztessék az új
épületbe. Egy hónap alatt került minden könyv a helyére! Igyekeztünk bensõségessé
tenni a berendezéssel, a gyerek-kuckóval, a dekorációval. Már ez idõ alatt is sokan
belátogattak Nagyon jól esett az érdeklõdés. Sok munka van a hátunk mögött, és
nagyon köszönöm ezúton is a segítséget.
A könyvtáravatón Dorogi Sándor polgármester emlékeztetett, hogy a könyvtárnak
milyen sok, és szinte mindig átmeneti helye volt. Most végre olyan reprezentatív, vég
leges otthonra talált, amely a tudományt, az irodalmat, a meséket, az internetes világot méltán megilleti.
Tókéné Rózsa Andrea

www.balatonszarszo.hu

2 SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ

Esküt tettek a képviselõk
A Képviselõ- testület 2014. november
7-én tartotta az alakuló ülését.
Az ülésen a Helyi Választási Bizottság elnökének választási tájékoztatója
után a képviselõk, illetve a polgármester
eskütétele következett. A polgármester
feladatait fõállásban látja el.
Ezután a Képviselõ-testület három
bizottságának elnökeit, tagjait, külsõ
segítõket választottak meg, akik szintén
esküt tettek.
Az állandó bizottságok tagjai:
Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi Bizottság:
dr. Tomka Ákos elnök, Korcz Miklós
tag, Apáti Kinga Csilla tag, Györkös
Adrienn nem képviselõ tag, Nagyné
Császár Tünde nem képviselõ tag.
Egészségügyi,
Humán
és
Köznevelési Bizottság: Apáti Kinga
Csilla elnök, Tefner Tibor tag, Nagy
Zoltán tag, Szerencsés Józsefné nem
képviselõ tag, Harmatos Ibolya nem
képviselõ tag
Környezetvédelmi, Turisztikai és
Településfejlesztési Bizottság: Korcz
Miklós elnök, Tefner Tibor tag, Nagy
Zoltán tag, Kazsoki István nem
képviselõ tag, Darabos Szabolcs nem
képviselõ tag.

A képvislõ-testület egyhangúlag
Fekete János képviselõt választotta alpolgármesterré, aki a tisztségét
társadalmi
megbízatású
alpolgármesterként látja el. Az alpolgármester eskütétele után megállapításra került a polgármester illetménye és költségtérítése illetve az
alpolgármester tiszteletdíja és költség
térítése továbbá a Képviselõ- testület
megalkotta a helyi önkormányzati
képviselõk és a képviselõtestületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló rendeletét.
A Képviselõ- testület döntött arról,
hogy a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsába és a
Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsába Dorogi Sándor
polgármestert delegálja. Akadályoztatása esetén helyettesítését mindkét társulásban Fekete János alpolgármester
látja el.
Az ülés végén a képviselõk tájékoztatást kaptak a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséggel, az összeférhetetlenséggel, valamint az adóhatóságoz történõ bejelentési kötelezettséggel kap
csolatosan.

VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata (8624 Balatonszárszó, Hõsök
tere 1.) mint kiíró (ajánlatkérõ) a Balatonszárszó „Tóparti Park vendéglátó
üzletsor létesítése és üzemeltetése építési koncesszió keretében” elnevezésû
beszerzési eljáráshoz versenytárgyalási felhívást tesz közzé.
Az ajánlatkérõ neve és címe, telefon- és telefaxszáma, valamint elektronikus
elérhetõsége:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata (kapcsolattartó: Dorogi Sándor
polgármester) 8624 Balatonszárszó, Hõsök tere 1.
Tel: 84 362 501, E-mail: balatonszarszo@dravanet.hu
A beszerzési kapcsolattartó neve, címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus
elérhetõsége: Dr. Liszkai Katalin ügyvéd 7400 Kaposvár Füredi u. 7/a.
2. emelet 1. Tel:06/30 300 4933 E-mail: liszkaik3@gmail.com
A versenytárgyalási felhívás teljes szövege a Balatonszárszói Közös
Önkormányzati Hivatal (8624 Balatonszárszó, Hõsök tere 1.) hirdetõtábláján
és www.balatonszarszo.hu honlapon található.

Város? Város!
• Folytatás az 1. oldalról
Egy település térségi szerepkörét,
környezetére gyakorolt hatását, von
zásközponti szerepkörét településközi
kapcsolatainak száma, intenzitása mutatja meg leginkább. Balatonszárszó
Nagyközség különbözõ területeken aktívan mûködõ térségi szerepköre, telepü
lési kapcsolatai újra kiemelkedõek! A
létrehozott Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 3, míg más szálakkal
Balatonszárszóhoz kötõdõ további 2
település összesen mintegy 1980 lakosa szimbiózisban él Balatonszárszó
2170 állandó lakosával és Szárszó
10–14000 fõs vendégkörével. A
nagyközség ebbõl adódóan is do
mináns, városi szintû szerepet tölt be
a mikro-térségben, annak egyértelmû
térszervezõ centruma.
Kijelenthetõ, hogy Balatonszárszó
Nagyközség gazdasági, társadalmi,
kulturális viszonyai megérettek a váltásra, s hogy fejlettségét, a térségben
ellátott funkcióját elismerve tekinthessen
az új kihívások elé.
Amennyiben Balatonszárszó városi
rangot nyer, számos olyan elõny lesz
elérhetõ
– akár a közeljövõben kiírásra kerülõ
pályázatok révén, akár más területeken
– melyek nagyközségként való elérhe
tõsége nem lehetséges.
Jövõkép a várossá válás után:
Megtartva a kertvárosias arculatot,
fõképpen a kisgyermekes családok valamint a nyugdíjas korosztály bevonzása a cél bel- és külföldrõl egyaránt.
Nyugodt, rendezett környezetû, minõségi rekreációs pihenõ-üdülõvárosként,

mikro-térségi központként kívánjuk
a várost a nemzet hasznára építeni,
szépíteni. Az idelátogatók részére feltárjuk a vidéket.
A már meglévõ magas szintû infrastruktúrát, annak folyamatos lendületes
fejlõdésével lépést tartva kívánjuk biztosítani. A magyar nemzeti kultúrával átitatott, társadalmi konfliktusoktól mentes
települési légkört szeretnénk fenntartani
a lakosság javára, ennek vonzerejét fel
fogjuk mutatni országnak-világnak a
potenciális lakók és nyaralóvendégek
irányába.
„Nem csak kenyérrel él az ember”.
Az identitást, a meglévõ és új kapcsolatrendszerek kialakulását, a lakossági
kötõdést fogjuk erõsíteni.
A helyi civil szervezõdésû egyesü
letek – alapítványok segítségével, a
várost hatékonyan kívánjuk mûködtetni.
(A várossá nyilvánítási folyamat
megindításáról az elõzõ képviselõtestület határozott. A döntésükbõl
eredõ kötelezettségek terhelik „kezdõ”
költségvetésünket és a munka is az új
testületre maradt.)
Rendkívül rövid idõ áll rendelkezésünkre, (2015. január 15-ig
kell leadni kezdeményezésünket a
Kormányhivatalnak) nagyon jó anya
got kell összeállítanunk, amely meggyõzi a döntéshozókat arról, hogy
Balatonszárszót itt az ideje várossá
nyilvánítani. Bízunk a sikerben.
Korcz Miklós
önkormányzati képviselõ
a Környezetvédelmi, Turisztikai és
Településfejlesztési Bizottság Elnöke

„Három a kislány”, meg egy kisfiú
Négy nap különbséggel született az a
kislány és kisfiú, akiket szüleivel együtt
december 1-én fogadott Dorogi Sándor polgármester, hogy ünnepélyesen
is Balatonszárszó legifjabb polgáraivá
fogadja õket, és átadja az önkormányzat 100 ezer forintos ajándékát.
Nagy Emese szeptember 16-án
született. Az édesapa Nagy Károly,
az édesanya Schorn Rosalinde Ada
Stephanie. Az édesanya azt mondja,
hogy a kicsi lánynak szinte pótmamái
a testvérei, a 11 éves Noa és a 6 éves
Zoi, akik nagyon szívesen babáznak
a kistestvérükkel. Nagyon jól jön ez
a segítség, hiszen, ezen túl még a
jószomszédi segítségre számíthat.
Végh János Levente szeptember
20-án született, és advent elsõ vasárnapján már meg is keresztelte az édes
apa Végh Szabolcs lelkész barátja.
Édesanyja Major Tímea elmondta,
hogy csodálatosa nyugodt és békés

JerkusTifani édesanyjával Végh János Levente szüleivel
az õ legkisebb fia. De a testvérei, a 11
éves Boglárka és a 9 éves Zsombor egy
pillanatig sem hagyják nyöszörögni,
nekik az a jó, ha kisöccsük állandóan
mosolyog. A nagyszülõk távol laknak,
így õk a segítség az édesanyának.
Advent 3. vasárnapja utáni hétfõ is
ünnepi alkalom volt a hivatalban: két
kislány fogadása. Peringer Barbara
2014. szeptember 4-én született. Édes

Nagy Emese szüleivel

apja Peringer Adorján, édesanyja
Juhász Ildikó. Mindhárman nagyon
fiatal szárszóiak, az idén költöztek ide.
Igaz, csak a szomszédos településekrõl.
Minden megtalálható, központi helyen
van, óvoda, iskola és nem utolsó sorban nagyon szép. Az édesapa is a
rokonoknál töltött nyarakat idézi. A kislányának helyben lesz a Balaton.
Jerkus Tifani Roxána 2014. novem

Peringer Barbara szüleivel
ber 26-án született. Édesapja Jerkus
Sándor, édesanyja Székely Ágnes.
Nagyon örül a 9 éves Brajen a
kishúgának, mert már évek óta várta,
s most, mint egy „karácsonyi ajándék”, megérkezett. Azóta az iskolánál
sokszor várják együtt a babával, és õ
büszkén tolja a babakocsit. Az édes
anyának nagy segítség a nagymama,
Székely Béláné.
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Év végi döntések –
pénzekrõl, adókról

Gõzerõvel készülünk a nyárra

Mozgalmas a civil élet
Balatonszárszó Nagyközség
Önkormányzata december 15én tartotta a múlt év utolsó nyilvános képviselõ-testületi ülését,
amelyen jelentés tárgyaltak
meg a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a két
ülés között végzett tevékenységrõl. A következõ napirend
szerint tájékoztatás hangzott
el a képviselõk vagyonnyilat
kozat- tételi kötelezettség teljesítésérõl dr.Tomka Ákos a jogi,
ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke terjesztette elõ.
Következett a civil szerve
zetek hagyományos év végi
beszámolója. A Balatonszár
szói
Üdülõegyesület,
a
Nyugdíjas Klub, a Polgárõr
Szervezet, a NABE helyi csoportja, az Új Élet Klub, a Nagyközségi Sportegyesület, a
Családosok Szárszóért –, a
Balatonszárszói
Turisztikai
Egyesület, a Baba- Mama
Klub, a MTTSZ Lövészklub,
a Szárszó Néptáncegyüttes, a Soli Deo Gloria Kórus.
Nagyon gazdag, munkával,
és programokkal teli évrõl

számoltak be valamennyien.
A Szárszóért Nonprofit Kft
használatában lévõ traktor
motorjának cseréje egy kis
vitát váltott ki, de döntött a
képviselõi többség, mert a
drágább megoldásra nincs
elegendõ pénz.
Az Önkormányzat 2014.
évi költségvetésének módosítása, a belsõ ellenõrzési terv
elfogadása után a belsõ ellenõrrel megkötendõ szerzõdésrõl szavaztak. A közterülethasználat rendjérõl és annak
engedélyezésével kapcsolatos
eljárásról szóló rendelet módosítását Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes fõjegyzõ terjesztette elõ, amirõl egyhangúlag
szavaztak. A helyi adókról
szóló rendelet módosítását
szintén a fõjegyzõ terjesztette
elõ.
A Tóparti parkban létesítendõ vendéglátó egységek
építésére újabb versenytár
gyalási felhívást tettek közé.
Végezetül egyéni és vállalkozók kérését, ajánlatait vitatták meg.

Meghívó Falugyûlésre!

Standot nyertünk az Utazási Kiállításra
A Balatonszárszói Turisztikai Egyesület készül
Magyarország legnagyobb turisztikai seregszemléjére. Az egyesület 2014-ben a II. Utazás Turisztikai Kommunikációs Díj pályázaton a Csukás színház múltja és jelene kisfilmmel nevezett be, mellyel
elnyerte a Közönségdíjat. Az elismerés által egy

éven keresztül hirdetési lehetõséget biztosított a
Hungexpo, valamint 2 015-ben 20 négyzetméteren ingyenes bemutatkozásra nyílik lehetõség,
az Utazás Kiállításon, február 26-tól március 1-ig.
A helyi turisztikai szolgáltatókkal összefogva,
közösen kínálja majd ajánlatait Balatonszárszó.

A Balatonszárszói Turisztikai Egyesület felhívása:
Tisztelt Szállásadó!
A 2015. évi Turisztikai szezonra a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület turisztikai kiadványt
készít, amelyben – éves szinten – elõször a február 26-án nyitó Budapesti Nemzetközi Utazási
Kiállításon kínáljuk a 2015. évi aktuális szállásajánlatunkat.
Várjuk mindazok jelentkezését, akik kiadványunkban szerepeltetni szeretnék szálláshelyeiket!
Hirdetési díjak: egyesületi tagoknak 2.000,- Ft, tagsággal nem rendelkezõknek 4.000,- Ft.
Fizetési és egyéb hirdetési feltételekkel kapcsolatosan az alábbi elérhetõségeken
szarszo.bte@gmail.com, vagy 00-36-30-8649125 tel. számon az egyesület titkárával, Némethné Szabó Magdolnával 2015. január 27-ig a kapcsolatot felvenni szíveskedjék!

Cseri Péter elnök

Tájékoztatom a lakosságot, hogy az Önkormányzat

2015. január 30-án (pénteken) 17.30 órától
falugyûlést tart.

Díjak a csillogó Szárszóért

A rendezvényen több aktuális témában szeretnénk
tájékoztatni a lakosságot és kikérni az ezekkel kapcsolatos
véleményeket, javaslatokat.
A tervezett témák a következõk:
1. Tájékoztató az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról.
2. A jövõ évi finanszírozás alakulása és a 2015. évre
vonatkozó fejlesztési tervek megvitatása.
3. Javaslatok kérése az Önkormányzat 2014-2019. évek
re vonatkozó gazdasági programjához. (Kötetlen beszélgetéssel egybekötve.)
4. Turisztikai felhívás szálláskiadóknak.
5. Egyebek.
A Falugyûlés helyszíne: Mûvelõdési Ház
A rendezvényre ezúton tisztelettel meghívok minden
érdeklõdõ balatonszárszói lakost.
(A résztvevõk között a Falugyûlés zárásaként meglepetés
ajándékokat sorsolunk ki.)
Dorogi Sándor
polgármester

A Képviselõ- testület nyilvános
üléseinek tervezett idõpontjai:
2015. január 26. 18.00 óra
2015. február 23. 18.00 óra

A jutalmazottak, akik megcsillogtatták településünket.
A NABE helyi csoportja és
a Balatonszárszói Turisztikai
Egyesület tavaly, az ünnepek
elõtt kérte a szárszóiakat,
az üzletek és vendéglátóhelyek tulajdonosait, ékesítsék
fel házukat, portájukat, tegyék
csillogóvá, villogóvá telepü
lésünket. Az ígéret úgy szólt,
hogy ezt díjazni is fogják.
Január 4-én, újév köszöntõre
invitálták a szárszóiakat a Polgármesterei hivatalba, és ezen
az ünnepségen népes mezõny
vehette át a Szárszó Csillaga
versenydíjait, jutalmát.
A legszebb magánházak:
Fónai László, Kovács József,
Szakács János.
Az üzleteink közül: Anno
Taverna étterem, Tabi Coop

Zrt. 7. számú üzlet (Szóládi u.),
Popeye Sörözõ
Külön díjat kapott: Torma
Zoltán és Kiss Zoltán az üzlet
és családi ház együttes díszítéséért.
A házuk díszítésért oklevelet
kaptak: Berecki Mihály, Bóka
Lászlóné, Fleck Tímea, Geigerné Kovács Tünde, György Zoltánné, Hadaróné Szalai Bernadett, Höffler-Móricz Anett,
Kocsisné Tóka Györgyi, Krukk
né Tóth Erika, Õsz József, Polányi Sándor, Dr. Schumann
Béla, Szerencsés Krisztián,
Vajda Endréné, Várhegyi
Lászlóné.
Nabe különdíjat kapott: Õsz
József, Vajda Endréné, Dr.
Schumann Béla.

Tavasszal is
„kinyit”
a Balaton
A Balatonszárszói Turisztikai Egyesület ismét csatlakozott a Balaton Turizmus
Szövetség által meghirdetett
a Nyitott Balaton „õsszel is
Balaton” régiós marketing
kampányához. E program
keretén belül szerveztük a
József Attila Emlékházban,
Matkovics Diána múzeumpe
dagógus ötlete alapján a két
napos Csokoládéfesztivált. A
rendezvényen közel ezer vendég fordult meg, és váratlan
nagy sikert hozott. E program
értékelésekor a Balaton Turizmus Szövetség gratulált Balatonszárszónak e rendezvény
ötletéért és fogadtátásáért. A
Balaton Régió a jövõben egységesen tervezi a megjelenéseit a jövõ évi belföldi kiállításokon.
A hangsúly az
egységes régiós gondolkodás
megteremtése
és
ennek
képviselete.
Természetesen
2015-ben is lesz Nyitott Balaton. Tavasszal május 1-11.
valamint õsszel szeptember
25. és október 25. között.
Némethné
Szabó Magdolna
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Bemutatkoznak iskolánk új tanárai
A nevem
Czakler Vivien.
Angol-földrajz
szakos tanár
ként dolgozom
a szárszói iskolában. „Régi”
új tanár vagyok, hiszen 1998
óta vagyok tagja a tantestületnek, de 7 év kihagyás után, idén
szeptembertõl kezdtem el ismét
tanítani.
Két kisgyermek anyukája vagyok, így szabadidõm minden
percét velük töltöm. Szeretek
olvasni és nagyokat kirándulni
a természetben. Szerencsés
vagyok, mert családommal
meglehetõsen békés, nyugodt
környezetben élünk egy erdõ
„közepén”, távol minden civilizációtól. Visszatérésem a tanári
pályához igazi kihívást jelent
számomra, melynek szeretnék
minél jobban megfelelni.
Simon Alice vagyok, Heves
megyébõl származom.

Egerben
szereztem ma
tematika-fizik a
szakos tanári
diplomát.
Ké
sõbb Budapes
ten
végeztem
a
számítástechnika
tanulmányaimat.
Két gyermekem van. A nagylányom már felnõtt, a kicsi most
ötödik osztályos. Jelenleg Zamárdiban lakom, és ott is tanítok
fizikát és informatikát.
Szívesen jöttem Balatonszárszóra tanítani.
Márkus Kata
vagyok. Zenei
tanulmányaimat
7 éves koromban
kezdtem
Kovács Árpád
tanár úrnál, a
Bólyi Általános és Zeneiskolában.
Hamar kiderült, hogy a zenével
szeretnék foglalkozni a késõbbiekben, így tudatosan készültem a

zenei pályára. A Pécsi Mûvészeti
Szakközépiskolában érettségiztem, majd rögtön felvételt nyertem
a Pécsi Tudományegyetemre. Itt
szereztem meg az alap-, majd
a mûvész-, idén nyáron pedig a
tanári diplomámat. Négy évet tanítottam Baranya megyében, ettõl a
tanévtõl kezdve pedig a balatonszárszói iskola mellett a balatonszemesi, balatonlellei, és a látrányi
iskolákban tanítom a gyerekeket
furulyázni, illetve fuvolázni.
Vinkler
Laura:
Zenei tanulmányaimat
6 éves koromban
a
Szombathelyi
Bartók
Bé
la Zenei Alapfokú Mûvészeti
Iskolában kezdtem, majd a Pécsi
Mûvészeti Szakközépiskola és
Gimnáziumban hegedû szakán
folytattam. A legmagasabb vég
zettségemet 2007 júliusában

szereztem a Pécsi Tudományegyetem Mûvészeti Kar, énekzene és karvezetés szakán.
Szakmai pályafutásom során
betöltött (ének-zene, szolfézs,
hegedû, napközi és karvezetõ
tanár) munkaköreimben széleskörû tapasztalatot szereztem. A hobbim, a munkám, az
életem a zene és a gyerekekkel
való foglalkozás. Az elmúlt hét
évben a Siófoki Integrált Oktatási Központnak köszönthetõen
különbözõ iskoláknál helyettesítõ vagy óraadó tanárként volt
lehetõségem bizonyítani. Tanítványaimmal kimagasló szakmai
sikereket értem el nemzetközi,
megyei és területi énekversenyeken népdal (szóló és kórus),
valamint könnyûzene (szóló) és
kis együttesek kategóriában. Balatonszárszón jelenleg óraadó
tanárként dolgozom. Célom,
hogy megszerettessem a zenét,
a gyerekekkel megismertessem
a különbözõ zenei irányzatokat.

Kaposváron verselhetnek

Gyertyagyújtás – Érted és Értem

A versenyzõk egy csoportja

Együtt vagyunk. Kicsik, nagyok,
nagyobbak, gyerekek, szülõk.
Készülünk valamire, várunk
Valakit… Díszbe öltöztetjük,
nemcsak a környezetünket, de
leginkább a lelkünket.
Meggyújtottuk az 1. adventi
gyertyát a falu közösségében, a
református templomban.
Aztán a 2. és a 3. gyertya
fénye is fellobbant. Ezeket évek
óta az iskolánkban németet, illetve angolt tanuló diákok mûsora közben gyújtjuk meg.
Lelkes, hosszas készölõdés
után, hihetetlen izgalommal sorakoznak fel mindig a diákok az
iskola lépcsõfordulójában, hogy
elõadják karácsonyt köszöntõ

“József Attila! ... Segíts,…
hogy erõvel gyõzze a szív,
szép szóval a száj.”
/Nagy László/
József Attila halálának 77.
évfordulóján – a hagyomá
nyokhoz hûen – december
3-án rendeztük meg a megyei
versmondó verseny iskolai
fordulóját. Az 5-6. osztályos
korcsoportból a kaposvári
elõdöntõbe
jutott:
Szalay
Miklós (6. o.) elsõ, Hegedüs

Máté (6. o.) második helye
zett. A 7-8. osztályos korcsoportban iskolánkat képviselheti: Orsós Adrián (8. o.) elsõ és
Kálosi Roland (7. o), második
helyezett tanulók. Kiválóan
teljesítettek a harmadik helye
zést elérõ tanulóink is: Torma
Noa (5. o.), Gyetvai Dorina
(6. o.), Fekete Attila (5. o.)
és Máj László (8.o.). A zsûri
nagyra értékelte mind a 45
versenyzõ felkészülését és
szép versmondását.

Pályázaton nyert eszközök
Év végén az emberek számadást készítenek, mit sikerült
az év során megvalósítani
terveikbõl. Így tettünk mi is.
2014-ben iskolánk a következõ
eszközökkel
gazdagodott:
az önkormányzat által nyert
pályázatból tornaeszközöket,
fényképezõgépet, projektort,
laptopokat, CD lejátszókat,
scennelõt vásároltunk. Pályázati forrásból sikerült három
nagysikerû
egészségnapot
megvalósítanunk, 50 gyerek er-

dei iskolában járt, 20 tanulónk
Ebesen töltött négy napot.
A mindennapos testnevelést
segítve tanítványaink több turnusban úszni tanulnak.
Egy másik pályázat nyertesei
ként 16 asztali számítógépet,
13 tanári notbook-ot, 8 projektort, 8 Tablet gépet nyertünk.
Az önkormányzat anyagi
támogatásával kicseréltük tornatermünk labdafogó hálóját,
s a padozat teljesen lekopott
felfestését is felújítottuk.

vidám, ismert és kevésbé ismert
dalaikat, mondókáikat német és
angol nyelven. Hogy, hogyan? Az
õket meghallgató, megnézõ szü
lõk sokasága meséljen errõl! Vagy
elárul valamit, ha ideidézzük egy
nagymama könnyes szemét?...
Valamit megteremtettek ezek a
gyerekek a fény- és fenyõdíszbe
felöltöztetett iskolában…
Valamit – reméljük – a
szívünkbe ültettek tanáraik a
közös munka során. A fények
közt legszebben csillogó fény az
éneklõ diákok szempárja volt.
Aztán a 4. gyertyát egymásért
gyújtjuk Érted és Értem. Igazán
megérdemeljük azt, hogy fõt
hajtsunk egymás elõtt.

Iskolai rendezvény-naptár
Január 22-én Magyar Kultúra
Napján 14 órakor Bojtorján
együttes koncertje a mûvelõdési
ház szervezésében
Január 16-án az elsõ félév
vége (Bizonyítvány-osztás)
Január 17-én Egészségnap
(komoly tudnivalók és játékos vetélkedõk)
Február 6-án 14 órakor
kezdõdik az iskolai farsangi mulatság, amelyre szeretettel várjuk
a szülõket és az érdeklõdõket.

Zeneiskolások
karácsonyi koncertje

A zeneiskolások hagyomá
nyos tanszaki hangversenyét
december 9-én rendezték
meg. Ezen a koncerten van
lehetõsége minden gyereknek
bemutatni, hogy szeptember
óta mi mindent sajátított el
hangszerén. Elõször a hegedûsök és a fúvósok, majd a
zongoristák is sorra játszottak.
A koncert mindenki számára
nyilvános, így a szülõk, nagy
szülõk is szép számmal jöttek.
A szereplésnek tétje is volt,
hisz a hangszeres tanárok a
gyerekek produkciója alapján
döntötték el, hogy a december
18-i Zeneiskolás Karácsonyon,
a Mûvelõdési Házban kik adják az ünnepi mûsort.

Egy szülõ a (könyv)molyoláson
Fritz Éva novemberben újra megszervezte a könyvmolyok vetélkedõjét. Én eddig csak nagy lányom
élménybeszámolóiból sejthettem, milyen lehet ez a
verseny, ami mostanra már – mondhatjuk – hagyomány az iskolánkban. Az idén én is kaptam feladatot! A Citáló Bolygó nevû állomáson idézhettem
a gyerekek kedvenc könyveibõl. Persze ez így
önmagában nem tûnik nagy dolognak. De kezemben a papír, ami elgondolkodtatott: azt a pár
nyúlfarknyi mondatot is be kell gyakorolni, hiszen
ezek a gyerekek vették a fáradságot és ELOVASTÁK
az ajánlott könyveket. És valljuk be kedves szülõtársaim, ez bizony teljesítmény a mai idõkben. Hiszen
mi felnõttek is igen-igen rossz példát mutatva, nehezen, vagy ritkán veszünk a kezünkbe könyvet. A
kifogások sorban állnak: fáradtak vagyunk estére,
az olvasás már úri hobbi. Nagy a felelõsség, mit
adunk a csemetéink kezébe. A helyzet azért koránt
sem reménytelen! És itt jön a lényeg! Itt van szükség
a jól bevált, vagy éppen új, magyar és külföldi írók
mûveire. No, meg a jó pedagógusokra, akik felkeltik a gyerekek érdeklõdését.
Én most az elsõs kisfiamon és társain látom újra:
egy gyerekben eredendõen ott az olvasás utáni
vágy. Úgy, hogy csak pár betût ismernek, hangosan kántálják, amit már ki tudnak olvasni, és bár
megszeppenve, de büszkén szerepeltek õk is a vetélkedõn. Igazi jó hangulatú délután volt! Egymást

Mókás névvel és „jelzéssel” versengtek a csapatok
követték az elgondolkodtató, és a megmozgató,
ügyességi feladatok. Szükség volt csapatmunkára,
és fontos volt az egyéni teljesítmény is. Az állomásokon a felnõttek jó humorral, ügyesen terelgették
a kis könyvmolyokat. A vetélkedõ népszerûségét
mutatja, hogy ha jövõre is ilyen sok lesz a nevezõ
csapat,- amit tiszta szívembõl remélek- elõbb kell
majd kezdeni, hogy a bejáró gyerekek le ne késsék
a buszt. Hát jó érzés tudni, hogy nem mindig sietnek úgy ki az iskolából. Szeretném megköszönni a
résztvevõ felnõtteknek, – szerintem mi is jó csapat
voltunk, – hogy Éva néni vezetésével én is részese
lehettem ennek délutánnak. Jó volna, ha a kicsik
szemébõl sem veszne ki az érdeklõdés, az olvasás
utáni vágy.
Horváth Kati (egy felnõtt könyvmoly)
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Csapatban gondolkodva

Az új teremben ünnepeltek

Az óvónénik egy akarata: varázslatosak legyenek az ünnepnapok
és a hétköznapok is!
Az idei nevelési évben céljaink
közt szerepel a csapatépítés,
az egymásra figyelés. Tudjuk, hogy a jó csapatmunka
sokat lendíthet egy intézmény
eredményességén.
Tudunke csapatmunkát végezni? A
munkatársak szaktudása és
felkészültsége az alap, de a hatékonyság megsokszorozódik,
ha a munkavégzés egymást
segítve, kreatív hangulatban
történik.
Ennek
jegyében
tanévnyitó értekezletünket intézményvezetõnk, Gyurcsekné
Prekáczka Etelka Pipacs utcai
házának hangulatos tetõtera
szán tartottuk meg, majd
a Galambszigeten sétálva
beszéltük meg a munkatervet.
Etelka felismerte a csapatépítõ
tréningek fontosságát, mely
emeli munkánk hatékonyságát.
Mindannyian értjük a bölcsességet, miszerint „ha gyorsan
akarsz haladni, menj egyedül,
ha messzire akarsz jutni, menj
másokkal együtt.”
December 7-én, vasárnap
kirándulni mentünk Székesfehérvárra. A Szent István
Király Múzeumba látogattunk
el, ahol a kalandos sorsú Seuso
kincslelet hat darabját csodáltuk meg. A kiállítás január
15-ig látogatható. Remek prog
ram, mindenkinek ajánljuk.

Óvodai hívogató
A Százszorszép Óvoda
január 20-án 13,30 órakor a Tündérek nyelvén címû
vidám vers- és mesedélutánra
hívja, és várja a Kedves Szülõket, és az érdeklõdõket.
Február 9-13-ig tart a már
hagyománnyá vált farsang
hete óvodánkban. Színes,
gazdag programok várják a
gyerekeket, zenés, táncos mûsorokkal búcsúztatjuk a telet.
Február 9-én 11 órakor
baba- és matchbox kiállítással
nyitjuk meg farsangi mulatságunkat.
Február 10-én 11 órakor a Piactéren a patakban
úsztatjuk el a telet, betegséget
jelképezõ kiszebábot.
Rendezvényeinkre szeretettel
várunk minden érdeklõdõt.

Elérkezett az adventi várakozás, a karácsonyra készülõdés ideje. Ünneplõbe öltöztettük
óvodánkat. Az ünnepre készülõdve beszélgetünk az adventi
koszorú jelentésérõl, eljátsszuk
Jézus születésének történetét,
karácsonyi dalokat énekelünk,
a Katica csoportos gyerekek
az óvó nénikkel mézeskalácsot sütöttek és díszítettek, hogy
december 17-én, a karácsonyi
ünnepélyen
megkínálhassák
vendégeinket. Megköszönjük
az ügyes kezû anyukáknak,
hogy munkadélután keretében
segítettek elkészíteni a gyerekek karácsonyi ajándékait.
Az újévben, a csendesebb
hétköznapokon is tovább folytatjuk munkánkat, megszívlelve
Márai Sándor szavait.
„Nézz utána, hogy minden
napból, a legközönségesebb
sivár napból is ünnepet csinálj,
ha pillanatokra is! Egy jóindulatú szóval. Méltányos cselekedettel. Udvarias mozdulattal.
Nem kell sok az emberi ünnephez. Minden napba bele
csempészhetsz valamiféle vará
zsos elemet.”
Békés, boldog Új esztendõt
kívánunk!
Takácsné Átol Valéria
óvónõ

Karácsony minden szereplõjét megelevenítették a kicsinyek, a falakra varázsolt ünnepi környezetben
A kis óvodások egyébként is angyalok. Hát, ha még
jelmezük is angyali. Így fogadták a vendégeket,
Dorogi Sándor polgármestert, Gerstnerné dr. Kiss
Ildikó címzetes fõjegyzõt és a képviselõtestület tagjait a karácsonyi ünnepségükön. A csodálatos kis
mûsorukat a régi-új nagy termükben tartották, amit

felújítottak, és karácsonyi díszbe öltöztettek az alkalomra. (Innen költözött el a könyvtár) Ezt a helyiséget
az idén tornateremként és a különbözõ külön órákra
használják, majd a következõ nevelési évben, azaz
õsztõl csoportszoba lesz, azt pedig mindent igényt
kielégítõ tornateremmé alakítják majd.

Családbarát és gyermekközpontú
A szülõknek a mindennapi
nyugalmat jelenti, ha az
óvodában biztonságban tudhatja gyermekét. Persze, ennél lényegesen többet vár el.
Nevezetesen azt, hogy nap,
mint nap valamilyen „varázsos
elemet” fedezzen fel, és vigyen
haza, és mesélje el a történteket
a szülõknek, nagyszülõknek.
Jakab Viktória két kislány, a
4 éves Katona Fanni és a 2 és
fél éves Eszter édesanyja. Az
andocsi Szent Ferenc Általános Iskolában tanít földrajzot,
természet ismeretet, és napközis nevelõ is. Tehát, szakvéleménynek is vehetjük, amint
az óvodai munkát értékeli. A
legfontosabb számomra, hogy
családbarát és gyermekköz-

A Jakab családból a szülõk és
a nagyszülõk is készek minden
szívességre az óvodának.
pontú. Az, hogy a gyermek jól
érezze magát, mindene meglegyen, és itt tanulja meg a közösségi viselkedés alapszabályait,
amire majd az iskola építhet.
Nagyon nagy szerencsénk van,
hogy a kicsi ilyen életre való és
könnyen beilleszkedett, mert én
szívem szerint még bölcsõdébe

adtam volna. A Fanni volt kezdetben a visszahúzódóbb, de
egy év alatt kinyílt, és már a
hangját is kihallom a többiek
közül, ha szerepelnek. Ezt kifejezetten az óvó nénik: Gyur
csekné Prekáczka Etelka és
Városiné Fodor Ágnes érdemének tartom. Örülök, hogy itt a
játéké a fõszerep. Ebben a kor
ban még semmi szükség külön
órákra. Elegendõ, ami ebbe a
7-8 órába belefér. Szeretem,
ha mozgósítják az édesapákat
is. A libagyártás kifejezetten
tetszett nekik. Nálunk a nagyszülõk is aktívan bekap
csolódnak az óvodai életbe.
Nem egyszer édesapám, Jakab
László húzza a talpalávalót az
itteni mulatságokon.

Megnyílott a libagyár

Jónak lenni jó

„Márton
napján
libát eszünk, s
egész
évben
nem éhezünk” –
énekeltük a gyere
kekkel, ami remélhetõleg
igaz
lesz. Ötödik éve
elevenítjük fel a
népszokást, amely
a 40 napos kará
csonyi
böjtelõtti
utolsó nap. Közösségépítõ
céllal Versenyben: kié lesz a legszebb liba?
barkács-délutánra hívtuk a szülõket, hogy a
igen népszerû a gyerekek
gyerekeikkel együtt különbözõ
körében. Libák, fáklyák, töklibafigurákat készítsenek. Az
lámpások díszítették az óvoda
alkalomhoz illõen libamájpásudvarát. Innen indult a menet,
tétommal és libazsírral kentük
majd az Arany János utca, Fõ
meg a kenyereket, amivel
utca, Radnóti utca útvonalon
megvendégeltük azt a közel
visszatértünk az óvoda elõtti
100 fõbõl álló csapatot, aki
parkba, ahol a gyerekeknek
részt vett a hagyományos
zseblámpával kellett megkereslámpás felvonulásunkon, ami
ni az elrejtett kincseket.

Pillangó
csoportos
gyermekeink a nyugdíjas esten Gyermek
lakodalmas címû zenés, táncos mûsorral
köszöntötték településünk
nyugdíjasait,
akik hálás szívvel
fogadták a gyerekek
elõadását.
Minden
évben
részt
veszünk
az
adventi kiállításon a Zsombok Jánosné és Bónay Jánosné hozták el
Polgármesteri hivatal- a gyerekeknek a Nyugdíjas Klub ajándékait
ban. Idén az óvoda
gatja a Mikulás, kiosztja a várt
kék fehér adventi naptár komcsomagokat. A nyugdíjas klub
pozíciója nagy sikert aratott,
képviseletében eljött hozzánk
az alkotás a Méhecske csoport
Zsombok Jánosné és Bónay
dolgozóinak
kézügyességét
Jánosné, akik megköszönték a
dicséri.
gyerekeknek a nyugdíjas esA Mikulás érkezését minden
évben lázas készülõdés elõzi
ten való szereplést, és minden
meg. Ilyenkor a gyerekek megécsoportnak asztalterítõt, gyerlik a „jónak lenni jó” érzését,
tyákat, édességet és gyümöl
ünnepi mûsorunkat meghallcsöt ajándékoztak.
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KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR. Kilenc civil szervezet
készült az adventi kiállításra, amit a
NABE felkérésére most már hagyomá
nyosan megrendezünk a polgármesteri
hivatal aulájában. A baba-mama klub, az
óvoda, az iskola több osztálya, a nagy
családosok, a karatésok, a szociális gondozók, a polgárõrök és a NABE szárszói
csoportja, sokáig ötleteltek, hogy szebb
nél szebb díszítéseket készítsenek az
újrahasznosításra alkalmas anyagokból.
A megnyitón Fodor Anna énekelt, majd
Láposiné Pozsega Piroska értékelte a sok
igyekezettel és igényességgel megalkotott
dekorációkat. Közben az iskola javára a
szülõk készítette ajándékok között válogathattak, vásárolhattak a látogatók a már
hagyományos adventi vásáron.
ÁCSI, ITT A MIKULÁS BÁCSI! A Mesekocsi
Színház várta a kicsiket és nagyokat a
mûvelõdési házban a Télapó ünnepségen.
Kadácsi István helybeli édesapa, – mint
„vendégmûvész” fergeteges rénszarvast
alakított. A mûsor végén minden gyermek
megkapta a Mikulás zsákjából a csomagot. Ráadást is kaptak dr. Obádovics
Gyula matematikus professzor jóvoltából,
a Családosok Szervezetének ajánlotta fel
támogatását erre az alkalomra. Az ajándékot ezúton is még egyszer megköszönjük. A balatonszemesi Árpás pékségnek is
köszönet a kuglófokért.
A BOGLÁRI VOX VENDÉGEI VOLTUNK.
November 8-án a balatonboglári evangélikus templomban rendezték meg a 18.
Karácsonyi Kornél Kórustalálkozót, amelyre meghívást kapott településünk kórusa,
a Soli Deo Gloria. A két kórus a saját mûsora után együtt szólaltatta meg „Mindenik
embernek a lelkében dal van, és a saját
énekét hallja minden dalban…” kezdetû
kánont. A találkozás örömére nagyon gazdag terülj asztalkám mellett láttak vendégül.

Örömök és kívánságok
Az év végén mérleget készítünk: mi az
öröm, és mi a bánat a serpenyõben?
Szilveszterkor, vagy az új év elsõ napjaiban fogadalmat teszünk, célokat fogalmazunk, kívánság-listát készítünk.
Megkérdeztünk néhány szárszóit az
elmúlt év örömeirõl, és kértük árulja el
az idei három kívánságát!
KOVÁCSNÉ BART
HA
GABRIELLA,
óvónõ: – Az örömrõl
csak a fiam, Balázska
jut az eszembe. Nekünk
az egész nyár nyaralás
volt. Itthon. Nekünk
a Balaton a Riviéra. Ahogy fürdünk,
ahogy biciklizünk, ahogy a Csukás
Színházba járunk. Ahogy ettõl a sok
örömtõl ragyogott az arca.
A kívánságaim? Egészség. Enélkül
nem mûködik semmi. Mosolyogjunk
sokat, mert ez a legjobb gyógyszer.
Az ELTE-re járok, fejlesztõ pedagógia
szakra, a vizsgáim sikeréért drukkolok.
HARMATOS IBOLYA, a kép
viselõtestület jogi, ügyrendi és pénzügyi
bizottságának külsõ tagja: Négy felnõtt
gyermeke és két unokája van. – Eddig
utazó nagymama voltam. Most enged-

hettem meg magamnak, hogy belépjek
a szárszói énekkarba. Nagyon örülök
neki, mert Kecskeméten Kodály-iskolás
voltam, s a próbák, a fellépések visszahozzák az emlékeimet.
A leghõbb vágyam, hogy a kis
unokám meggyógyuljon, és az egész
család egészséges legyen. A férjem az
idén kerek évfordulót ünnepel, és erre
az alkalomra nagyon szeretném összehozni a nagy famíliát.
Id. FODOR RUDOLF, a Nyugdíjas Klub tagja: – Nagyon jól sikerült
két kiránduláson voltunk tavaly. Ezek
mindig örömmel töltenek el. A mi korunkban a jó egészség a legfontosabb
kívánság. A feleségemmel legalább
húsz éve tagjai vagyunk ennek a csapatnak. Maradjon meg ez a családias
hangulat köztünk. Kívánom, hogy ott
tudjunk lenni minden hétfõn a klubban,
és nótázgassunk, szórakozzunk így
még sokáig!
SZERENCSÉS JÓZSEFNÉ Zsuzsa, a képviselõtestület egészségügyi,
humán és köznevelési bizottságának
külsõ tagja. – A legnagyobb örömöm,
hogy iker unokáim születtek és a családom egészsége.

– Azt kívánom, hogy legyen minél
több embernek, minél több szárszóinak munkahelye. A településünk fejlõdjön ilyen szépen, mint az utóbbi években. Sok szép idõt tölthessek együtt az
unokáimmal.
KADÁCSI ISTVÁN, polgárõr
– Két fiunk van.
Az elsõ osztályos
Bence lelkes iskolás, a 4 éves
Kornél jó óvodás.
Egészségesek, és
ez a legfõbb jó.
Elégedett ember vagyok. Azt mondom:
lehetne jobb is, de rosszabb is, ami ne
legyen. Azt kívánom, hogy a családom
többi tagja, a barátok, az ismerõsök is
ilyen elégedettek legyenek. Persze, a
közös célért mindig többet kell tenni.
Nagyon tetszik a Családosok Szárszóért
programja, az egyesületnek én is tagja
vagyok, és szeretném, ha önzetlenül
még többen vennének részt benne. Mint
a Polgárõrség tagjának azt kívánom, ne
legyen sok dolgunk. Aki hátsó szándékkal erre jár, nézze meg Szárszót, hogy
milyen szép, aztán vonuljon tovább!

A templomfelújítás és támogatói
Istenkapcsolatunk meghatározó helye
pedig a templom. Ezt sokan így gondolják, nagy örömünkre, hiszen hitük
és istenszeretetük kifejezéseként szép
számban vannak a balatonszárszói
templom felújításának támogatói. Idén
a templom belsõ festése és az elavult

padfûtés felújítása készült el. A mostani
mennyezet- és falfestés után (ami Skálát
Sándor munkáját dicséri) a szent cselek
ményeket méltóbb körülmények között
tudjuk végezni. A padfûtés (Irányi Ferenc
munkája) pedig lehetõvé teszi, hogy téli
hidegben is elfogadható hõmérséklet

fogadja a szentmisére és a karácsonyi
koncertre érkezõ híveket és vendégeket.
A templom falainak megújulása mellett lelki életünk és szeretetünk megújulásán is munkálkodjunk, hogy Krisztus
békéje és öröme költözzék életünkbe!
Tomanek Péter plébános

Ki is kell mutatni a szeretetet!

Karácsonyi ünnepi koncertet adott
a Soli deo Gloria Kórus Pörneki Anikó
vezetésével december 21-én a katolikus
templomban, amelyen Tomanek Péter
plébánostól kaptunk ünnepi útravalót. Az
ünnepi eseményre meghívtuk a Boglári
VOX kórust és fellépett iskolánk énekkara
is. A koncerten két mûvet közösen szólaltatott meg a három kórus.
Batyuban a tavalyi, a vidámság az
idei. A mûvelõdési ház ezen a szilveszteren is megtelt mulatozókkal, mindenki
magával hozta a vacsorát, mint a batyus
bálokon. A talp alá valót a Retro Duo szolgáltatta kora estétõl hajnalig. Éjfél elõtt
egy igazi primadonna, Szóka Júlia aki
szinte már hazajár Szárszóra – operett
slágerekkel fokozta a hangulatot. A Himnusz után a jó kívánságok, a koccintás
következtek. Dorogi Sándor kívánsága,
hogy a 2015 még jobb legyen, mint az
elmúlt év és várossá váljon a nagyközség!

Köszöntjük legifjabb polgárainkat
HÖFFLER HANNA, HÖFFLER BARNABÁS
2014. december 20-án született (édesapja: Höffler József, édesanyja: Móricz
Anett Tímea)
PUSZTAI ZOLTÁN 2014. december 31.
(édesapja: Pusztai Zoltán, édesanyja:
Csordás Lenke)
Sok-sok boldogságot, örömet, egészséget kívánunk a babáknak, mamáknak,
papáknak és az egész családnak!

Belovárecz László és Lászlóné
„Önmagában a szeretet nem elég. Fél
tõ gonddal kell õrködnünk az emberek
felett, akiket szeretünk, sosem elég
azt mondani szeretlek, hanem minden
áldott nap ki is kell mutatnunk ezt a
szeretetet.” /Jane Green/
Ezt a szeretetet érezte november 22én, a mûvelõdési házban az a több
mint 200 nyugdíjas, akiknek arcáról
a kinti hûvös ellenére vidámság, melegség áradt. A képviselõ-testület és
a mûvelõdési ház ezen a napon ünnepelte, köszöntötte az idõsebb gene
rációt. Az óvodások vidám mûsora
után a Nyugdíjas Klub tánccsoportja
és dalköre szórakoztatta a megjelenteket, majd az örökifjú Aradszky László
slágereit hallgatva mindenki felidézte
fiatalkori élményeit. Dorogi Sándor polgármester úr köszöntõjét követõ vacsora után a tombolasorsoláson mindenki
nyert valami hasznos ajándékot. A jó
hangulatot fokozta a Jakab-duó, akik
a talpalávaló zenét szolgáltatták. Fleck
László szerint nagyon kedves, megható

Fleck László

Torma János

Kéri János és Jánosné
gesztus a képviselõ-testülettõl ennek
az estének a megrendezése. „Érezzük, hogy figyelnek, számítanak ránk
Szárszón.”
Belovárecz László és felesége, Emike
szerint ez egy jó alkalom arra, hogy
elbeszélgessenek olyan emberekkel,
régi ismerõsökkel, akikkel ritkán találkoznak.
Kovács Károlyné Irénke elmondta,
hogy ennek a rendezvénynek köszönhetõ, hogy olyan idõsek is kimozdulnak
otthonról, akik máshova nem igen men-

Horváth Árpád és Járó Gyöngyi
nek. Itt jól érzik magukat, az itt átélt élményekre sokáig emlékeznek.
Horváth Árpád és párja, Járó Gyöngyi örömmel vesznek részt ezen az estén, amit kellemessé tesznek a beszélgetések, a mûsorok, az egymás iránti
érdeklõdés, a meghitt hangulat.
Kéri János és felesége, Etelka érzik,
hogy ez az esemény is azt bizonyítja,
hogy Szárszón figyelnek a nyugdíjasokra, megbecsülik õket. Torma János
örül, hogy minden évben lehetõség van
erre az összejövetelre. Bízik benne,
hogy még sokáig lehetünk így együtt, s
élvezhetjük a kellemes hangulatot.
Valamennyi
résztvevõ
nevében
köszönetet mondunk polgármester úrnak, a képviselõ-testületnek, minden
szervezõnek, közremûködõnek az
odaadó, önzetlen munkájáért. Érezzük,
hogy nem hagyják magukra a nyugdíjasokat, hogy fontos részei õk is a község életének, méltó életet, biztonságot
és támaszt nyújtanak.
Kilvingerné Molnár Margit

SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ 7

Balatonszárszó – Ahol élni jó
F otópál y ázat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata ismételten fotópályázatot
hirdet két korcsoportokban:
14 év alatt és 14 év felett.
A fotópályázat témakörei:
1. Rendezvények Balatonszárszón
2. Balaton - Természet - Parkok
3. Portré, életkép.
A pályázaton témakörönként egy-egy fotóval lehet nevezni.
A fotók Balatonszárszóról szóljanak, illetve Balatonszárszón
készüljenek.
Formátum: digitális, JPEG, 3 M pixel méret.
A beküldött képek 2015. január 1. és szeptember 30. közötti
készítésûek legyenek.

Egészségfejlesztési programok
Folytatódnak az egészségfejlesztési programok 2015-ben is, amelyekre sok szeretettel várjuk
mindazokat, akik törõdnek az egészségükkel.
Január 14-én, (szerdán) 18.30-tól 20 óráig bemutatóval egybekötött, elsõsegéllyel kapcsolatos elõadást tart Gulyás László mentõtiszt, helyszín a mûvelõdési ház nagyterme.
Dr. Páli Katalin onkológus négy alkalommal várja tanácsadással a daganatos betegségben
szenvedõket. Idõpontok: január 16. 30. február 13. 27. 17 óra és 18.30 között a nyugdíjas
klubban.
Dr. Sári Erzsébet orvos-természetgyógyász Alternatív gyógyászat címû elõadása február 4-én
(szerdán) 18.00-19.30-ig a nyugdíjas klubban. (közlekedési akadály esetén: 02. 11. szerda)

Beküldési határidõ: 2015. szeptember 30.

Jótékonysági

A fotókat az alábbi e-mail címre kérjük küldeni:
fotopalyazat.balatonszarszo@gmail.com.
Kérjük a pályázó pontos nevét, e-mail címét, postai címét és
telefonszámát is megadni.
A kép elnevezése a következõ legyen: beküldõ neve és a kép
címe, pl. KovácsJános_nyári Balaton.
A fotókat szakemberekbõl álló zsûri fogja bírálni.
A díjazott fotók egy közös kiállításon vesznek részt.
A nyerteseket az eredményrõl e-mailben értesítjük.
Nevezési díj nincs.

Könyvtári hírek
A Községi Könyvtár a felújított
Fõ u. 48-ba költözött, ahol a
Többfunkciós Közösségi Szolgáltató Tér is mûködik.
Szeretettel várjuk régi és új olvasóinkat, ingyenes szélessávú
internet és Wifi szolgáltatással állunk rendelkezésre.
Telefon: 06/84-343-397
E-mail: konyvtarszarszo@gmail.com
Nyitva tartás:
Hétfõ: 11.00-15.00
Csütörtök: 12.00-18.00
Kedd: szünnap
Péntek: 9.00-13.00
Szerda: 12.00-18.00
Szombat: 9.00-13.00
Ortodox ikonok és a vizuális nyelv címmel Horváth Mariann teológus hallgató vetítéssel egybekötött elõadása január 21. (szerda)
17 órakor a Községi Könyvtárban.
Gyócsi László: Végzetes gyõzelem címû
könyvének bemutatója a Községi Könyvtárban
február 4-én (szerda) 16 órakor.
Ké(sz) Csodák: kézmûves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak
február 18-án (szerda) 16.00-18.00

A Balatonszárszói Polgárõr Szervezet
szeretettel vár minden kedves vendéget
2015. február 14-én 20 órától
a Mûvelõdési Házba egy fergeteges

FARSANGI BÁLBA.
Jelmezes felvonulás 21 órakor!
Zenél a Napsugár Duó.
A helyszínen az italról Zsombók Miklós gondoskodik!
Belépõ jegy: helyszínen: 1500 Ft,
elõvételben: 1000 Ft február 1-tõl.
Jegyek kaphatók: Apáti Kingánál,
Óvodában – Apáti Emõkénél
Pipacs ABC-ben – Romposné Erzsikénél.
Asztalfoglalás és információ: 30/5781385.
Minden jelmezbe öltözött vendégünknek
ajándékkal kedveskedünk!!!

Farsangi Bál
a Mûvelõdési Házban
alkalmából szeretettel várunk minden érdeklõdõt a

Bojtorján együttes

2015. január 17.
(szombat) 20 órától

Zenél a Fair Trió.

koncertjére

január 22. (csütörtök) 14 órakor
a a József Attila Mûvelõdési Házba.
A belépés díjtalan.

Szárszói farsangoló
Farsangolni hívjuk a játékos kedvû családokat és civil szervezeteket

2015. január 24-én
(szombaton)

a mûvelõdési házba.
16 órától kézmûves foglalkozás:
álarckészítés, farsangi játszóház,mókás játékok, fánkfaló verseny.
18 órától vidám mûsor helyi fellépõkkel,
és SZTÁRVENDÉGGEL, a színpadon

Roy&Ádám Trió

A koncert a Nemzeti
Kulturális Alap
támogatásával valósul meg.
A programok után farsangi fánkkal, zsíros kenyérrel,
teával és forralt borral kínáljuk a résztvevõket.
Farsangi házibuli és karaoke Szabó Gáborral.

Családoddal, barátaiddal együtt szeretettel várunk!
Információ a mûvelõdési ház vezetõjénél:
30/5924-246.

Sztárvendég:
Mester Attila és
a Creep zenekar
A koncert a Nemzeti
Kulturális Alap
támogatásával valósul meg.
Tini Disco 15.00 – 18.00
óráig
Tombola! Büfé!
Szervezõk:
Szülõi Munkaközösség és
a Mûvelõdési Ház
Információ és asztalfoglalás:
Bartha Mercedes
30/2817-812

Legyél te is
a ZUMBA rabja!
Január 6 – február 26-ig
minden kedden 08.30 - 09.30
és csütörtökön 17.30 – 18.30
ingyenes Zumba – Fitness
a Mûvelõdési Házban.
Információ: 30/286-5908

József Attila Emlékház információi
Téli ajánlat Szárszóiaknak!
Kedves Szárszóiak! Örömmel várom azokat a helyieket, akik még nem látogatták meg csodálatos
múzeumunkat. Január-februárban kiemelt kedvezményekkel, és meglepetésekkel várom Önöket.
A Magyar Kultúra napjának alkalmából január 22-én ingyenes a múzeum látogatása, valamint különleges elõadásra invitálunk mindenkit a József Attila Emlékházba 2015.01.23.án, pénteken 16:00 órakor. A résztvevõk új oldaláról ismerhetik meg József Attilát és
betekinthetnek nemcsak a költõ magánéletébe, hanem a kiállítás kulisszatitkaiba is.
A kiállítás interaktív elemeinek köszönhetõen kicsik és nagyok, illetve a kevésbé irodalomkedvelõk
is érdekesen és szórakozva tölthetik el nálunk az idõt.
Az Emlékház a téli idõszakban csak elõzetes egyeztetés alapján látogatható.
Elérhetõségek: 06 30/ 8649- 134; jaemlekhaz.szarszo@gmail.com
Matkovics Diána, múzeumpedagógus
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Meghívó a sportegyesületi közgyûlésre
A hagyományos évzáró és évnyitó
sportegyesületi közgyûlést rendezik
meg február 27-én, pénteken a
mûvelõdési házban, ahol a vezetõség beszámol a múlt évi sikerekrõl.
És vázolják az idei célokat, tennivalókat is. Szeretettel hívjuk és várjuk a sportolóink apraját, nagyját
családtagjaikkal együtt.

Harmath Imre elnök

A

mûsorrendje
Magazinmûsorral minden hónap második és negyedik hétfõjén 19 órakor
jelentkezünk: január 12-én, 26-án,
február 9-én és 23-án.
Ismétlés az adást követõ szombaton
14-16 órakor, vasárnap 10-12 órakor, valamint az adást követõ hétfõn
19 órakor van.
Email: szarszotv@gmail.com.
Várjuk ötleteiket, javaslataikat!

Jó tudni!
Orvosi ügyelet telefonszáma
(Balatonföldvár) 84-340-113
Egry Ágnes védõnõ tanácsadói
telefonszáma: 84/362-776,
mobil: 06/30-2044-323
Ingyenes segélyhívó telefonszámok:
107 és 112
Rendõrségi körzeti megbízott
hívószáma:
30/441-9318, 30/916-6534
Közvetlen helyi rendõrség
telefonszáma: 06-20-448-7941
Helyi polgárõrség telefonszáma:
06-30-578-1385
Közterület-felügyelet telefonszámai:
06-30-830-4221
és 06-30-828-6675
Polgármesteri Hivatal:
84/362-501

A fotókat készítették:
Kusiak Grazsyna,
Dr. Lövey László
Szõke György,
Városiné Fodor Ágnes,

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
szarszoihirmondo@gmail.com

Karate

Világbajnokot avattuk
Csapatunk, a Balaton Budo, november
8-án a tököli városi sportcsarnokba látogatott , ahol több mint tíz klub közel
200 versenyzõje mérte össze tudását a
Goju Ryu Sziget Kupa elnevezésû karate versenyen. Az alábbi eredményeket
értük el: Simon Zoltán +20 éves kcs.
kumite ezüst-, Krukk Cintia 10-11 é.
kcs. kata bronz-, kumite bronz-, Jerkus
Brájen 8-9 éves kcs. kata bronz-, kumite
bronz-,
Farkas Csaba 8-9 é. kcs. kumite
arany-, Kálosi Roland 12-13 é. kcs.
kata ezüst-, kumite bronz-, Susóczki
Richárd 14-15 é. kcs. kata bronz-,
Szekér Bálint 14-15 é. kcs. kata ezüst-,
Városi Imre 16-17 é. kcs. kata bronz
-, Susóczki Dávid 16-17 é. kcs. kata
arany-, kumite bronz érem.
Összesítésben a csapat a 3. helyen
végzett.
Szigetszentmiklóson rendezték meg
november 15-én a 2014-15 tanév WKF
Karate Diákolimpiáját, amely az utóbbi
években az egyik legrangosabb hazai
versenyévé nõtte ki magát. Susóczki
Dávid junior kata bronz éremet, Szekér
Bálint kadett kata ezüst érmet szerzett.
Egy héttel késõbb szintén Szigetszentmiklóson rendezték meg a 19. Hungarian Tatami Team Kupa elnevezésû
nemzetközi karate versenyt, ahol több
mint 10 ország közel 700 versenyzõje
mérte össze a tudását. Szekér Bálint
ismét dobogós lett: kadett kata korosztályban bronz érmet szerzett.
A Mikulás Kupa karate versenyen
Ercsiben, november 29-én Jerkus
Brájen 8 é. kcs. kumitében bronz érmet
szerzett.
December 6-án Budaörs adott otthont
a Nyílt Shito Ryu Karate Világ Kupának,
amelyen 10 ország 52 klubja és 700

Hastánctanfolyam
a Mûvelõdési Házban!

Simon Zoltán egyik aranyérmes mozdulata
versenyzõje lépett tatamira. A Balaton
Budo versenyzõi kemény küzdelmeket
vívtak, és ezen a versenyen egy-egy
5. hely elcsípése is komoly teljesítményt
követelt.
Az alábbi eredmények születtek:
Jerkus Brájen 8 é. kcs. kumite -30 kg
5.hely,Zsombók Ákos 8 é. kcs. kata
5.hely, kumite +30kg 5.hely, Kálosi Roland 12-13 é. kcs. kata 5.hely, kumite
-50kg 5.hely, Susóczki Richárd kadett
kumite -47 kg 4.hely, Farkas Csaba 8-9
é. kcs. kata 8 kyu-tól bronz-,
Krukk Cintia 10-11 é. kcs. kata 10-8
kyu bronz-, Szekér Bálint kadett kata
bronz-,
Simon Zoltán +35 10-5 kyu arany-,
kumite +80 kg arany érem.
A szakosztály ezúton is köszöni az
Önkormányzat képviselõ testületének
és a Polgármester Úrnak az egész éves
támogatását, és minden kedves támogatónknak Boldog Új Évet Kívánunk!

Somogyi Péter edzõ

Asztalitenisz

Asztalitenisz dobogósok
Befejezõdtek a csapatbajnoki küzdelmek a megyei és a Balaton-környéki bajnokságban. Elsõ csapatunk a
megyei bajnokságban a 2. helyrõl, míg
második csapatunk a Balaton-környéki
bajnokságban a 3. helyrõl várja a
tavaszi folytatást.
November 29-én rendeztük meg
Szárszón a Somogy megyei Veterán

Bajnokságot, ahol szakosztályunkat
három versenyzõ képviselte sikeresen.
A 60-64 é. kcs.: 1.Surányi Tamás, 2.
Békés András, a 70-74 éveseknél:
1.Hüvösvölgyi Péter
A szakosztály nevébe minden
szárszóinak Boldog Újévet kívánok.
Hûvösvölgyi Péter
szakosztályvezetõ

Labdarúgás

Beszámoló a Labdarúgó szakosztály
ôszi mérkôzésérôl:
U-15:

6, BALATONSZÁRSZÓ

9meccs

2gy-2d-5v

U-18:

1, BALATONSZÁRSZÓ

6meccs

6gy-0d-0v

36-2 18pont

U-21:

1, BALATONSZÁRSZÓ 13meccs 11gy-1d-1v

69-4 34pont

FELNõTTEK:10, B.SZÁRSZÓ
Öregfiúk :

5, BALATONSZÁRSZÓ

28-43

8pont

13meccs

4gy-2d-7v

20-25 14pont

9meccs

4gy-0d-5v

33-47 12pont

Az öregfiúk csapatába regisztrált versenyzõk száma : 31 fõ.
KÖSZÖNET VALAMENNYI TÁMOGATÓNKNAK !!!

SIKEREKBEN GAZDAG ÚJÉVET!!!

Január 7-tõl minden szerdán
várjuk az orientális tánc és a keleti
kultúra iránt érdeklõdõket
a Mûvelõdési Ház Nagytermében.
Az órák 16:00 -18:00 óráig tartanak, az órába 17 óráig lehet
becsatlakozni. A kezdõ csoportba
folyamatosan várjuk azokat a lányokat és asszonyokat, akik egy új
mozgásformába szeretnének belekóstolni.
Információ és jelentkezés telefonon
és Facebookon Matkovics Diánánál:
06 70/ 945-4133

„Élj 100 évet egészségesen
a 3-1-2 meridián
gyakorlatokkal!”

Kiss Erzsébet testnevelõ, újságíró meridiántorna bemutatója vetítettképes
elõadással a kínai mozgáskultúráról,
gyakorlással.
2015. február 25-én, (szerda) 17
órakor a mûvelõdési házban.
„Értünk” és a „Novák Ferenc, a
biciklikirály” (Egy kézzel a félvilágon át) címû könyvek szerzõje,
3-1-2 meridiántorna oktató
Indulójuk: „3-1-2”
Ne hagyd el magad!
Vedd kezedbe saját sorosodat.
Életed így meghosszabbítod.
Betegséged magad gyógyítod.
Száz évig élj! Száz évig élj!
Rajta hát! Rajta hát!
Rajta hát, add tovább!
Rajta hát! Rajta hát!
Szeretettel add tovább ezt a nagy
csodát.
Száz évig élj! Száz évig élj!
Mindenkit várunk szeretettel!

✟ Gyászközlemény
Muszti Ferencné Székely Ilona 2014.
november 11-én
Filó Istvánné Döme Margit 2014. november 23-án
Nagyné Palotás Mária 2014. december 21-én
Bónay János 2014. december 30-án
Mészárovics Józsefné Szabó Veronika
2014. december 30-án örökre elhagyott bennünket.
õszinte részvétünket fejezzük ki a családtagoknak, hozzátartozóknak.

