SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ
Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele

A szabadság néhány napja

Az iskolai mûsort Vinkler Laura tanárnõ szerkesztette és rendezte. A közremûködõket többször is nagy
tapssal jutalmazták: Muhammed J. Afrodité, Krukk Cintia, Puskás Zsófia, Puskás Emma, Torma Noa,
Mihályi Bence, Fekete Attila, Takács Fanni, Hegyi Alex és Kálosi Roland.
Az 1956-os forradalom és
szabadságharc 59. évforduló
jának ünnepi megemlékezésére
szép számmal gyûltek össze a
szárszóiak a mûvelõdési házban, akik szívesen emlékeznek
azokra a napokra, amikor a
magyar nemzet rövid idõre
bár, de megmámorosodhatott
a szabadság mindent megédesítõ ízétõl.
A BrassDance rézfúvós
együttes ünnepi koncertje nyitotta meg a programot, majd
dr. Tomka Ákos önkormányza-

ti képviselõ emlékezett azokra
a napokra, amikor az egész
világ figyelme a mi maroknyi
népünkre irányult a hatalmas
túlerõvel szemben.
Ezt követõen a József Attila Általános Iskola tanulói
irodalmi és történelmi dokumentumokból válogatva adtak ünnepi mûsort, melynek
összeállítása és rendezése
Vinkler Laura tanárnõt dicséri.
Immár hagyomány, hogy
Dorogi Sándor polgármester
ezen az ünnepen kitünte-

téseket ad át azoknak a balatonszárszóiaknak,
vagy
ide kötõdõ honfitársainknak,
akik az közösségi munkában
kiemelkedõt teljesítenek, és ezzel hozzájárulnak településünk
hírnevének öregbítéséhez.
Az ünnepi megemlékezés
után a résztvevõk átvonultak
az 56-os emlékmûhöz, ahol a
hõsök emlékére elhelyezték a
kegyelet virágait.
(A megemlékezés részleteirõl
a 3. oldalon olvashatnak képes
tudósítást).

2015. november – december

• 6. évfolyam 6. szám

Véleményt mondhatunk
Közszemlére teszik a település terveit
A polgármester asztalára
szinte már naponta kiterítik
azokat a tervrajzokat, amelyek alapjai lehetnek Balatonszárszó jövõjének. A
képviselõtestület ugyanis úgy
döntött, hogy nem rögtönöz,
hanem szakembereket bíz
meg az 5-10 éves fejlesztési
tervek elkészítésével, hogy a
meglévõ területeinket, a lehetõségeinket miként lehetne nem
csupán a fennmaradás, hanem a fejlõdés, egy rendezett
település, az idegenforgalom
fejlesztése, tehát a munkahelyteremtés, tehát a jobb anyagi
körülmények kamatoztatására
használni.
Településünk számos terüle
tére dolgozták ki, hová, mit javasolnak. A tervek elkészítését
azért is volt fontos megtenni,

mert ma már mindenféle állami és uniós támogatásnak,
pályázatnak ez a belépõje.
Utána következhet, hogy rendelkezünk-e a hozzá való önrésszel. Itt van az év vége, dönteni kell tehát hogyan tovább
jövõre? Ebbe a döntéshozatalba viszont a képviselõtestület
ki szeretné kérni a lakosság
véleményét.
November 19-én, csütör
tökön délután 17 órakor kezdõdik a mûvelõdési házban
az a közmeghallgatás, amelyen kiterítik a tervrajzokat,
és várják, hogy véleményt
mondjanak azokról, vagy javaslataikkal, ötleteikkel gazdagítsák ezt az elõzetes prog
ramot.
(Dióhéjban a lapunk 2. oldalán is
olvashatnak a tervekrõl)

Taposták a hegy levét

Csoko-csoko-csokoládé minden módon

Most is nagy mulatság volt a szõlõtaposás.

Gombóc Artúr „élõben” és a gyerekek rajzaiban is megjelent a fesztiválon
Az ínyencek mind eljöttek, no
és készültek, sütöttek. Mert
tudják, hogy – tudományos
dolgozatokban is megjelent,

– hogy a csokoládé boldogság-hormont termel. Tehát, kis
mennyiségben orvosság! Ezért
mi Szárszón már második al-

kalommal rendeztünk az õ tiszteletére fesztivált. És elhatároztuk, lesz jövõre is!
(Képriport a 6. oldalon.)

A szárszói borászok csodálatosan tudnak bánni a hegy
levével. Számtalan díj, szakmai siker igazolja. A hagyományok õrzõi õk, hiszen ezek
a mi lankáink itt voltak, vannak
és lesznek. Az évenként szüreti
mulatságokon, felvonulásokon
is ez a cél, hogy a fiatalok,

www.balatonszarszo.hu

és gyerekek is megismerkedhessenek a régi szõlõ és
borkultúrával, ami napjaiban
ismét feltámadt Csipkerózsika
álmából, és már látszik, hogy
szépen virágba szökken.
(A Szüreti hagyományõrzõ
mulatságról képes tudósítást
láthatnak a 6. oldalon).
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Megvalósult pályázataink

Van területünk
a fejlesztésre
(Folytatás az 1. oldalról)

Az egészségházunkat szigetelték és kívülrõl is megszépült.

A korábbihoz képest ultramodern fogászati kezelõ egységet,
széket kapott a fogászati rendelõnk, amelyhez digitalizált röntgen és számítógépes adattároló rendszer is csatlakoztatható.
Azt nem mindig ígérik, hogy a kezelés egyáltalán nem fog fájni,
de kellemesebb ez az egész berendezés a pácienseknek is. A
fogorvos, dr. Kovács Mária és az asszisztens, Mártonné Jakus
Anikó dolgát is megkönnyíti.

Megtörtént az EGÉSZSÉG
HÁZ – a házi és gyermekorvosi, illetve a fogorvosi rendelõ
– felújítása, valamint az eszközbeszerzés.
A Dél-dunántúli Regionális
Operatív Program keretén belül
az önkormányzat egészség
ügyi alapellátás fejlesztésére
pályázott. Az elnyert támogatás
összege 28. 721.084-,Ft. Az

nyújtott be a Balatonszárszói
Százszorszép Óvoda napele
mes rendszerének kiépítésére.
Az elnyert támogatás összege:
15.422.242,- Ft. A támogatás
mértéke 100 %.
Pályázati azonosító: KEOP4.10.0/N/14-2014-0404
Elkészült a SPORTTELEP
– a sportpálya megvilágítása,
az öntözõrendszer fejlesztése

Önkormányzat által biztosított
önerõ összege: 11.982.371,Ft. Pályázati azonosító: DDOP3.1.3/G-14-2014-0096.
A
teljes beruházás összköltsége:
40.703. 455,-Ft
Befejezõdött az ÓVODA
napelemes rendszerének
kiépítése. Környezet és Energia
Operatív program keretén belül
az Önkormányzat pályázatot

és a kerítés – felújítása. A Ma
gyar Labdarúgó Szövetség által elnyert támogatás összege:
5.752.675,Ft. Az Önkormányzat által nyújtott támogatás
összege: 2.465.432,-Ft. A
teljes beruházás összköltsége:
8. 218.107,-Ft.
Várady Tünde Ildikó
fejlesztési koordinátor

A legjobb testi-lelki táplálék Önzetlenül, önkéntesen
Sok szárszói szakember sokszor önként és önzetlenül
ajánlja fel munkáját, támogatását, hogy a település dolgait
elõbbre vigye. Nekik köszönjük meg a közösség nevében
a jó szolgálataikat.
Molnár
Sándornak,
a csónakkiemelõ megépítéséért, Balogh Lászlónak és
Bolla Sándornak a burgonya földek és paprika földek
megmunkálásáért,
Zotter
Andrásnak a megsérült piaci
elárusítóhely megjavításáért,
Tefner Tibornak a sportpálya

ülõhelyeinek
kialakításáért.
A Véndiófa Étteremnek
és a Két Korona Hotelnek
a partner települések magas
színvonalú
kiszolgálásáért,
a TELMEX kereskedelmi
cégnek, az iskola részére
ajándékozott munka asztalért,
Varga Istvánnak, a Szár
László szobor talapzatának
elkészítéséért, Fekete János
nak a nõi focicsapat részére
vásárolt
sportfelszerelésért,
Balogh Zoltánnak a finom
ételek elkészítéséért rendezvényeinken.

Egy kisbaba mosolyában felfedezzük a pillanat örömét, és érintésében megérezzük a szeretet csodáját.
Balatonszárszón is megtartottuk az Anyatejes Táplálás
Világnapjára való megemlékezést, melyre meghívást kapott minden helybeli és szóládi anyuka és gyermeke, aki
2013. január után született és
fél évnél idõsebb, valamint a
várandós kismamák is.
Egy rövid mûsor után, gyermekorvosunk, dr. Bátori Beáta,
és Dorogi Sándor polgármester
köszöntötte az ünnepelteket.
Azok az anyukák, akik legalább fél éves korig kizárólag

Házasságot
kötöttek:

Zsiga János és Vári Katalin
2015. szeptember 19-én
Gáspár Attila és Erõss Orsolya
2015. szeptember 19-én
Weisz Attila és Gergely Barbara 2015. szeptember 19-én
Gratulálunk az ifjú házasoknak!

anyatejjel táplálták gyermeküket
a virág mellé emléklapot és egy
szerény ajándékot kaptak.
Ma már minden anya tudja,
hogy az anyatej a csecsemõ
legideálisabb tápláléka, de
nem csak étel, hanem valóban
táplálék, melyet csak az anya
adhat, ezzel nem csak gyermeke testét, hanem lelkét is táp
lálja. Nincs biztonságosabb
érzés egy gyermek számára,
mint átölelve lenni az édesanyja karjában, szoptatás közben.
Egry Ágnes védõnõ

Rekordtermést szüreteltek a paprikából, ami a jó talaj elõkészítésnek is köszönhetõ

Témák a következõ két képviselõ testületi ülésen
November 5-én a helyi adók felülvizsgálata, az
adórendelet módosítása lesz
elõször napirenden. A téli
ünnepekre és a téli szezonra
való felkészülés lesz a téma.
A strandok fenntartásának

felülvizsgálata az egyik legfontosabb kérdés az év vége
elõtt. Végezetül áttekintik a
gyermekjóléti és családsegítõ
feladatok ellátásának aktuális tennivalóit.
November 30-i képviselõ

testületi ülésen elõször tájékoztatót hallgatnak meg a házi
segítségnyújtás, szolgáltatás és
szociális étkeztetés tevékeny
ségrõl. Ezután a közterületek
használati díjainak felülvizsgálata lesz napirenden.

A fennmaradásunk, – de sokkal inkább a település fej
lõdése – azon múlik, hogy
mennyire sikerül munkahelyteremtõ programot beindítani
a településen. Ezt számtalan tervezési megbeszélésen
hangsúlyozta a polgármester.
De most már nem csak vaktában beszélünk errõl, hanem
van mihez nyúlni, van számos
kiindulási pont.
– Valóban, elkészült egy
részletes koncepció, tervraj
zokkal egyetemben. Az a
nagy erényünk, esélyünk a
fejlesztésre, hogy van terüle
tünk. Például a Szemes felõli
nyugati terület alkalmas egy
olyan gazdasági centrum kialakítására, amelyen kis- és
középvállalkozások
üzemei
rendezett formában valósulhatnak meg. Szemben új utcákat
lehet nyitni, ahol lakások épülhetnek.
Turisztikai szempontból is
szeretnénk magasabb minõségi osztályba lépni. A Vízpart utca felé terjeszkedhetne
a strand, és olyan szolgáltatók
is jelentkeztek, akik hajlandók
az ottani fejlesztésbõl részt
vállalni.
A nagy sikerrel mûködõ
Csukás Színházra sem költöttünk sokat a megalakulása
óta, ahol színészek, fellépõk százai fordultak meg.
Halaszthatatlan az infrastruktúra fejlesztése. A színház
mögötti területet szintén a
gyerekeknek szánjuk, egy
olyan játszó-parkkal, ami elvarázsolja õket. A központi
stranddal szembeni üzletsort
is újjáépíttetnék a tervezõk,
amelyben a szórakoztató jelleg dominálna.
Az év vége elõtt dönteni
kell arról is, hogy fizetõssé
tegyük-e a központi strandot
a nyaralók számára, a helyi
lakosoknak pedig ingyenes,
vagy kedvezményes lenne.
Az ebbõl származó – kb. 15
millió forint – bevételt fejlesztésre fordíthatnánk, melybõl
strandjainkat modernizálhatnánk.
A Zenepavilonnál meg
épülõ üzletsor jövõre az elsõ
olyan attrakció lesz, ami
lendületet adhat a fejlõdésnek, ami a pavilonnal együtt
Szárszó jelképévé válhat.
Ezekrõl a dióhéjban elmondott tervekrõl szeretnénk, ha
véleményt mondanának a
szárszóiak. Ha együtt gondolkodunk, majd mind többet
együtt és egyet akarunk, akkor remélhetõleg elõbb meg
is valósulnak. Ezért november
19-én, csütörtökön, 17 órakor
a mûvelõdési házban várunk
mindenkit a jövõrõl szóló
fórumra, – fejezte be Dorogi
Sándor polgármester.
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A szabadság néhány napja
(Folytatás az 1. oldalról)
Történelmi helyszíneket, a világ nagyhatalmú urait idézte meg dr. Tomka
Ákos, önkormányzati képviselõ az október 23-i ünnepi beszédének kezdetén. Majd valamennyiünket visszaemlékeztetett szüleinkre, nagyszüleinkre.
Igen, nem úgy gondolunk rájuk, mint
forradalmárokra. Szüleink egysze
rû emberek voltak, akik élni akartak
egy szabad hazában. Az önkény, a
zsarnokság, a kilátástalanság olyan
méreteket öltött, amit már nem tudtak
elviselni. Pedig csak szeretni, ölelni,
dolgozni akartak.
A forradalom elbukott, vagy mégsem? – tette fel a kérdést. Ahogy a világ akkor hõsnek kiáltotta ki a maroknyi
seregünket, így ezeket a napokat sem
lehet már a magyar nép lelkébõl kitörölni. Az üzenete pedig ma is élõ: egy

Dr. Tomka Ákos mondott ünnepi beszédet

A kitüntetettek: Dr. Obádovics J. Gyula Balatonszárszó díszpolgára, Vigh Mária Magdolna
„Balatonszárszó polgáraiért” kitüntetést vehetett át, Dr. Soós Lászlónak és Takácsné Ma
rics Margitnak elismerõ oklevelet és emlékplakettet adományozott a Képviselõ-testület.

nemzet csak akkor marad talpon, ha
egységes. Ez nem egyformaságot jelent,
hanem azt, hogy elfogadja egymás

különbözõségét. Mindannyian ennek
az országnak a gyermekei vagyunk. Itt
vagyunk itthon! Nincs más út. Kívánom,

hogy tudjunk végig menni ezen az úton.
Segítsen bennünket a Jó Isten! – ezzel
fejezte be ünnepi beszédét.

Egy kisfiú, egy kislány köszöntése Különdíj a virágainkért

A Somogyi család

A Merkl család

Nagy öröm, hogy szinte minden
hónapban köszönthetünk települé
sünkön néhány újszülöttet. Ez alkalommal, októberben egy kisfiút és egy
kislányt köszöntött Dorogi Sándor polgármester. Mindkét családnál második
gyermek. Merkl Márton szeptember
3-án született, édesapja Merkl László,

édesanyja Filep Orsolya. Ott volt velük
a 22 hónapos Ruben bátyja is.
A Somogyi családba szeptember
24-én érkezett Réka. Édesapja Somogyi Péter, édesanyja Drab Edina. Neki
is egy bátyja van. Mindként családban
nagyon örülnek a nagyobbak a kistestvérnek.

Mi megfõzzük,
Ön elviheti

A Pesti Vigadóban október 21-én tartották meg a Virágos Magyarországért
környezetszépítõ verseny eredményhirdetését, amelyen településünk második alkalommal kapta meg a zsûri különdíját. Az elismerõ oklevelet és a különdíjat Hegedûs
Ágnes aljegyzõ és Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens vette át.

Tábornokok társaságában

Állampolgársági esküt
tettek

Az önkormányzat konyhája végzi településünkön
a közétkeztetést, évtizedek
óta a gyerekek és a felnõttek, a nyugdíjasok elégedettségére.
A helyi lakóknak is lehetõ
séget biztosítanak ebédrendelésre.
Hétfõtõl péntekig két
fogásos menü szerepel az
étlapon.
Egy menü ára:
749 forint
Érdeklõdni, illetve meg
rendelni az iskola udvarán
lévõ
konyhán,
Giricz
Kálmán étteremvezetõnél
lehet.
Telefon: 20/522-0335

Siófokon rendõr tábornokok jelenlétében értékelték a nyári közbiztonsági helyzetet.
Balatonszárszó a legbiztonságosabbak között végzett. Köszönhetõ ez a jó polgárõr
csapatunknak. Képünkön Piros Attila és Garamvölgyi László – tábornokok – társaságában Apáti Kinga és Böröcz János.

Balatonszárszó polgármestere elõtt állampolgársági esküt tett Sirokai Katalin és Sirokai
Hajnal.
Sirokai Katalin már 3 éve Balatonszárszón
dolgozik az SDG Református Konferencia központban. Beregszászról származik, gyermeke
Hajnal, érettségi elõtt álló tanuló, aki Siófokon
szeretné tovább folytatni tanulmányait vendéglátó ipari szakon.
Az ünnepségen munkatársak és a hivatal
dolgozói gratuláltak állampolgárságuk elnyeréséhez és kívánták hogy döntésükhöz fûzött leg
szebb reményeik váljanak valóra.
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Új tanév – gyerekeknek – szülõknek Terv: legyünk örökös ökoiskola!

Az elsôsök és tanítójuk, Reichert Tünde

A

z egyik legnagyobb gyer
mekkori lépés az óvodából
iskolába menni.
– Bízom benne, hogy szüle
itekkel együtt felfed ezõ kalandként élitek meg az iskolás éveket, -így köszöntötte a
tanévnyitón a legkisebbeket,
az elsõ osztályosokat Szabó
Zoltánné Gelencsér Ilona iskolaigazgató Minden korosz-

tályt, a vendégeket, a szülõket,
a kollégákat is köszöntötte, és
adott egy-egy lelki útravalót a
tanévre.
Érdemes
elgondolkodni
néhány idézetén, amit ott és
akkor talán nem is lehetett
elmélyülten követni, ami a szü
lõknek szólt: „Tökéletes szülõ
nek lenni nem lehet, de elég
jó szülõk lehetünk”. Milyen az

elég jó szülõ? Így vall errõl Dia
ne Loomans: „Ha elölrõl kezd
hetném a gyermeknevelést,
fenyegetés helyett festegetésre
használnám a kezemet. Pél
dálózás helyett példát mutatnék. Nem siettetném a gyere
ket, hanem hozzá sietnék.
Nem a nagyokost játszanám,
hanem okosan játszanék. Komolykodás helyett komolyan
venném a vidámságot. Kirándulnék, sárkányt eregetnék,
Réten kószálnék, bámulnám
a csillagokat. A civakodás
helyett a babusgatásra összpontosítanék. Nem erõszakoskodnék a gyerekkel, hanem a
lelkét erõsíteném. Elõbb az önbizalmát építeném, azután a
házamat. Kevesebbet beszél
nék a hatalom szeretetérõl és
többet a szeretet hatalmáról.”
A
tanévnyitón
kedves,
humoros mûsort adtak a 4.
osztályos tanulók Mikulcza
Gáborné rendezésében.

Minden évben fát ültetnek a Föld Napján
Iskolánk pályázott az ökoiskola
cím elnyerésére. Fontosnak
tartjuk, hogy erõsödjön tanítványaink
környezettudatos
magatartása. Ennek érdekében
szelektív gyûjtjük a szemetet,
minden évben két alkalom-

Tudjanak úszni a szárszói gyerekek!

Új tanáraink

Hatályos Pedagógiai Programunk lehetõséget biztosít
arra, hogy minden tanévben
a harmadik osztályos tanulók
úszásoktatáson
vegyenek

Dankházi Bence az iskola
új intézményvezetõ helyettese:
2010.-ben végeztem földrajzkörnyezetvédelem szakon a
szombathelyi Nyugat-magyar
országi Egyetemen. Két évig
tanítottam
Balatonendréden
fizika, kémia, biológia és természetismeretet. Ezzel párhuzamosan áttanítottam fizika és
kémia tárgyakat a szárszói iskolába. Idén augusztus 24.-tõl
látom el az intézményvezetõhelyettesi teendõket.
Közel áll hozzám a kerékpározás,
szabadidõmben
rendszeresen ûzöm hobby
szinten. A II. Balatonszárszói
Csokoládéfesztivál nyitó reggelén én is elindultam a zord
idõ ellenére a Balatont körbekerekezõk mezõnyével.
Terveim között szerepel az
örökös ökoiskolai cím elnye
rése intézményünk számára,
illetve a fenntarthatóságra, a
környezet védelmére, óvására

részt. Hetente egy alkalommal
mennek tanítványaink a Balatonszemesi OTP üdülõbe, ahol
szakedzõ foglalkozik velük.

Lezárult egy sikeres pályázat
A Balatonszárszói József Attila
Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola nyertese lett
a TÁMOP 3.1.4 -12/2-20121316 pályázatnak. A hivatalos
zárás idõpontja 2015. június
30-a volt. Az öt éves fenntartási idõszak 2015. július 12020. június 30-ig tart. Ez

teszi lehetõvé, hogy továbbra
is megszervezzük félévente az
egészségnapot, az informatika szakkört, az úszásoktatást, a kézilabda szakkört. A
vásárolt infokommunikációs és
sport eszközöket rendszeresen
használjuk a színvonalas tanítás érdekében.

Pályaorientációs nap
A Somogyi Kereskedelmi és
Iparkamara a „Krúdy-napok”
keretében
Pályaorientációs
Napot szervezett októberben.
Öt iskola által kínált szakmákkal ismerkedhettek meg végzõseink.
Bemutatkozott többek között
a Krúdy iskola, ahova több
tanítványunk készül ki szakácsnak, ki cukrásznak, ki felszolgálónak. Megismerkedtek
a Baross Gábor szakiskola
szakpalettájával,
(fodrász,
asztalos,
villanyszerelõ…)

Tanítványainkat
lenyûgözte
a sokféle péksütemény, a
cukrászat remekei, a szakácsmûvészet alkotásai, a csomagoló és a terítési verseny
elkészült munkái. A rendezvényen való részvétel inspiráló
volt többek számára, akik még
bizonytalanok, a pályaválasztás tekintetében. Többen hoztak döntést arról, hogy olyan
szakmát választanak, mely
elsajátítása után a vendéglátásban tudnak majd elhelyezkedni.

Az iskola év végi programjai
November 09 – 10.
Papírgyûjtés
November 29. 14. óra
Elsõ adventi gyertyagyújtás a református templomban, jótékony
sági vásár a polgármesteri hivatalban
December 18. 10. óra
Iskolai karácsonyi ünnepély a református templomban.

nevelni a felcseperedõ gene
rációkat.
Továbbá arra törekszem,
hogy jó kapcsolatokat ápoljak
az önkormányzattal, óvodával
és más helyi szervezetekkel is.
Konc-Gállné Gass Emese
vagyok. Férjemmel és az
akkor 3 éves kislányunkkal
2013-ban kerültünk Balatonszárszóra. Azon az õszön
megszületett második kislányunk, aki mellett közel két
évig anyai teendõimet láttam

mal szervezünk papírgyûjtést,
vállalkozó elszállítja tõlünk
az elektromos hulladékot.
Föld napján fát ültettek tanítványaink a település különbözõ helyszínein, melyeket
azóta is ápolnak.

el, bár már ez idõ alatt is
dolgoztam, mint óraadó zongora tanár a helyi általános
iskolában. Ezt a munkát idén
szeptembertõl már teljes állásban folytatom. A Debreceni
Egyetem Zenemûvészeti Karán
szereztem diplomát 2007-ben
orgona, majd 2009-ben zongora szakon is. 2007-tõl az
Encsi Zrínyi Ilona Általános
Iskolában tanítottam. Örömöt
jelent számomra, hogy itt hely
ben folytathatom a zongora
oktatását.

Intarzia tábor
A nyár elsõ felében iskolánk
és a környék felsõ tagozatos
gyerekeinek hirdettük meg az
intarzia tábort, amelynek nagy
sikere volt.
Bálint Kálmán intarzia
készítõ mester és felesége
gondosan tanította a diákokat a szakma legalapvetõbb
lépéseire. Megismertek különleges fafajtákat, motívumokat,
precízen kellett dolgozniuk, s
a végeredmény néhány emlékezetes szép kép és könyvjelzõ volt, no meg az együtt-dolgozás élménye.
Köszönet a balatonföldvári
házaspárnak a felajánlásként,
örömmel végzett munkájukért!

Bálint Kálmán intarziakészítõ mester nagy türelemmel avatta be a
gyerekeket a fametszés titkaiba
Komoly ajándékot is kapott
iskolánk Bálint Kálmánéktól: egy
pianínót, melyet a zeneiskola

növendékei fognak használni.
Köszönet a kézzelfogható és a
„megfoghatatlan” adományokért!
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Vidám õszkezdet a Százszorszép Óvodában

Az óvodai szüreti mulatság vígasságai
Minden évben nagy örömmel várjuk azt a napot,
amikor óvodánkba új gyere
kek, „új lakók” érkeznek. A
Százszorszép Óvodában szep
tember közepén a feldíszített
csoportokban kedves mûsorokkal fogadtuk õket, akik szü
leikkel együtt egy vidám hangulatú délelõttöt töltöttek nálunk.
Október 16-án régi isme
rõsként köszönthettük Ducit és
Bucit, akik zenés mûsorukkal
pillanatok alatt vidám hangulatot teremtettek. Jó volt látni a
nevetõ arcokat, a gyerekek csillogó szemét!
Október 9-én rendeztük a
már hagyományos, és idén
is fergetegesre sikerült szüreti
mulatságot. Ebbõl az alkalomból az óvoda is szüreti hangulatba öltözött, õszi termésekkel,

gyümölcsökkel, zöldségekkel
díszítettük fel az épületet és
az udvart. Délelõtt a gyerekek
leszemezgették a szõlõt, miközben vígan énekelgették szüreti
dalainkat, amiket – a szüreti
versekkel és játékokkal együtt
– már napokkal korábban megtanultak. A csoportok mûsorait
egy „össznépi”, jó hangulatú
közös tánc követte, amellyel
igyekeztünk mindenkit táncba

hívni. A gyerekekkel együtt az
óvó nénik is felvették az alkalomhoz illõ népies ruháikat, és
szüretelõs dalos tánccal örvendeztették meg a közönséget.
A szõlõtaposás és préselés
után megkóstolhatták a gyere
kek a mustot, majd a szépen
feldíszített asztalokon a szülõk
és nagyszülõk által készített
finomabbnál finomabb édes
és sós süteményekbõl válogat

Kériék öt évtizede

Sportos, babgulyásos kertyparti

November-decemberi programjaink:
November 11. - Márton napi lámpás felvonulás.
November 21. - Nyugdíjasok köszöntése a Mûvelõdési Házban
		 (óvodánkat a Katica csoport képviseli).
November 29. - Elsõ adventi gyertyagyújtás a Polgármesteri
Hivatalban (óvodánkat a Katica csoport képviseli).
December 4.
- Mikulásvárás az óvodában
December 17. - Karácsonyi ünnepély az óvodában.

hattak. Ezen az élményekben
gazdag, tartalmas napon a
talpalávalót Jakab László szolgáltatta tangóharmónikájával.
Október
elsejétõl
kibõvült
fakultatív programok várják a
gyerekeket:
hétfõ: logopédia, zeneovi
kedd: úszás, fejlesztõfoglalko
zás
szerda: gyógytestnevelés, logopédia
csütörtök: angol és német nyelv
heti váltásban Czakler Vivien,
és Vígh Magdi nénivel
péntek: egyházi hívogató
Kovácsné Bartha Gabriella,
óvónõ
A képeket készítette:
Buzsáki Diána, Kovács Viktória,
Nagyné Kelemen Krisztina

Mit tud
a Mesterpékség?

Zalay-Szabó Csilla üzletvezetô
Egy fabatkát sem adtam volna
a vállalkozásért –, vallotta meg
egy vevõ késõbb, amikor mégis belátta, hogy van jövõje
Szárszón egy Mesterpékség
nek. Valóban, ha 20, 50, 100
forintos tételekrõl beszélünk,
nem a meggazdagodás jut
elõször az eszünkbe. Ez az
idén nyitott vállalkozás sokat javított Szárszó ázsióján, hiszen
a település két pontján kaphattak a nyaralók friss, ropogós,
kézzel formázott kenyeret,
zsemlét, kiflit, és sok más töltött
kelt süteményt. Sokan mondták,
hogy ilyet a nagymamájuknál
ettek utoljára. Nem csoda, mert
ezeket valóban majdnem nagy
mama korú szárszói asszonyok
készítik. Azt pedig már alig
lehet elhinni, hogy ez a kis
üzem egész évben mûködik, és
két mintaboltjában: a József Attila utcában, (a parkoló mellett)
illetve a Szóládi úton kínálja
finomságait. De az sem mese,
hogy akár házhoz is szállítják
(térítés mentesen) a kenyeret,
vagy a megrendelt finomságokat.

Masszázsterápia

Milyen érdekes, hogy egy
fél évszázad olyan, mint egy
röpke pillanat. Ez az esküvõi
kép olyan, mintha nem is
olyan régen készült volna. Pedig
az idén ünnepelték az aranylakodalmukat. Akkor voltak fiatalok, ott kezdõdött a tartalmas
élet, és folytatódott úgy, ahogy
a szülõktõl Nagycsepelyen látták, akikkel még tíz évet laktak
együtt. Majd megszületett a
fiuk János, és jobbnak látták,
ha nem kell utaznia az iskolába. A Zrínyi utca akkor lett
Szárszó új utcája. A pince, a
szõlõ sok elfoglaltságot adott,
de késõbb a két unoka teszi
boldoggá a nagyszülõi éveket.
Annál is inkább, mert a fiuk és
az unokák beleszeretnek a lovakba. Kezdõdött a pónikkal,
majd folytatódott a fogathajtással. A család pedig letette
e szép hobbi mellé névjegyét,
amit a nagyszülõk ma is teljes
szívvel és lélekkel támogatnak.

A karaoké-produkcióba szép számmal beszálltak
A II. Kertipartyt rendezték szép
kora õszi idõben a Szárszói
Fiatalok. A mûvelõdési ház udvarán bográcsban fõtt a babgulyás, ami hamar elfogyott. Az
elismerés Teklovics Balázsnak
jár. A ház nagyterme is megtelt
a fiatalokkal. Lehetõségük volt
pingpongozni, dartsozni, cso

csózni, XBOX-ozni, a jó hangulatot saját karaoke mûsorral
fokozták. Elhatározták, hogy
az összejövelt megismétlik III.
Kertiparty néven, tavasszal.
Köszönik a támogatóknak,
akik nélkül most sem sikerült
volna megvalósítani a rendezvényt: Dorogi Sándor, Fekete

Akiken átsugároz a fény
Kik a szentek? – kérdezte
egy plébános hittanórán a
gyerekeket. Az egyik leg
szebb válasz így hangzott:
– Akiken átsugároz a fény.
Náluk a templomban színes
ablakok voltak, melyek egyegy szentet mûvészi módon
ábrázoltak. Rajtuk keresztül
sütött be a nap a templomba.
A kisfiú ezen tapasztalata

alapján ragadta meg a szentség lényegét.
A szent Isten fényében,
szeretetében,
igazságában,
jóságában él és mindezt
sugározza környezete felé.
Bizonyára mindenki ismer
olyan személyeket, akiknek
jó a közelükben lenni, talán
nem is tudjuk megfogalmazni
miért. Mindenszentek napján

János, Nagy Zoltán, Tefner
Tibor, Cseh Imre, Veszprémi
Pincészet (Kötcse), Gutman
Pincészet (Kötcse), Fáncsi Hegyi Pincészet (Kötcse), Szabó
Krisztián, Csizmás Arnold,
Szõke András (Nagycsepely)
és Péter Zoltán járultak hozzá
az összejövetelhez.

a temetõk fénylenek a gyertyák
lángjától.
Katolikus hitünk vallja, hogy
kapcsolataink a testi halál után
sem szûnnek meg, tovább élnek
Krisztusban. Valóban elõfordul,
hogy halljuk elhunyt szeretteink
tanácsát, érezzük segítségüket.
Amikor felidézzük kedves élményeinket, valóságosan megele
venednek azok bennünk, így

Váll, nyak, hát problémákra
stresszoldás, immunerõsítés,
méregtelenítés.
Köpölyterápia: háti fájdalmakra, gyulladásokra.
Napvirágstúdió,
Schmidtné Bereczki Ibolya
természetgyógyász
Tel: 06-30-999-8870

Véradás

A Vöröskereszt szárszói csoportja önkéntes véradásra
várja december 14-én 1518 óra között a véradókat a
mûvelõdési házba.

örömmel várjuk a boldog
viszontlátást Isten országában.
Addig pedig igyekezzünk hivatásunkat mind jobban betölteni:
sugározni az igazi fényt.
E sorok írója, Tomanek Péter plébános úr a szárszói lel
készekkel együtt ökumenikus
Isten tiszteletet tartott az elhunytak emlékére, november 1-én,
a temetõben.
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Csoko-csoko-csokoládé-feszt

Ezek aztán a csokis csodák!

A hírneves zsûri-elnök: Hamvas Zoltán,
Gundel-díjas, a jövõ évi Szakácsolimpia
európai döntõjének szervezõje.

Fesztivál szárszói módra. Mert ugye,
van, aki tart tõle, hogy hizlal. Pedig,
kis mértékben nem, – szóval orvosság
– azaz boldogsághormont termel. Azért
a biztonság kedvéért fõztünk egy kis
bográcsgulyás, másnap meg egy kondér babgulyást. Hát, a sok édesség mellett ez is mind eltûnt a pocikban. A hivatásos, meghívott csoki-készítõk mellett
felvonultak a hazai – szárszói – ínyenc
mesterek is.
Harminckilenc lány, asszony és mester ínyencségei után voltak kíváncsiak
a receptekre. Íme, a névsor: Balogh
Gyuláné, Bónay Jánosné, Kálosiné Gyimesi Mária, Bán Tiborné, Turi Lászlóné,
Reichert Vilmosné, Bacsik Miklósné, Balázs Zsuzsanna, Vajda Endréné, Almási

Sándorné, Szipliné Tarsoly Anikó (Gombóc Artúr kedvence III. helyezett), Torma
Lászlóné, Juhász Józsefné, Nagy Tiborné,
Vida Amália, Szabóné Németh Emõke,
Lahos Ilona, Papp-Rácz Renáta, Hegedûs
Ágnes, Egry Ágnes, Gángó Bernadett,
Polányi Sándorné, Zerginé Kovács Márta, Somogyvári Gáborné (Holland csoki
torta különdíj), Weisz Gyuláné, Zsombók
Jánosné, Hajdú Judit, Fejes Csilla (Hólabda II. helyezett), Szekér Nagy Andrea
(Kinderbuenó I. helyezett), Tókáné Rózsa
Andrea, Gerstnerné dr. Kiss Ildikó, Hamvas Zoltán (Gerbeaud Cukrászda Budapest), Harmatos Ibolya, Szabó Zoltánné
Gelencsér Ilona, Kósiné Koczkás Magdolna, Joós Judit, Mikulcza Gáborné, Szekér
Klára, Papp Éva.

Gombóc Artúr társaságában a díjazottak
közül: Somogyváriné Ildikó, Szipliné Tarsoly Anikó és Szekér Nagy Andrea.

Békebeli együttlét

Földes Csilla kézmûves csokoládékészítô
Minden jó programot szeretek Balatonszárszón, mert együtt lehetek a közösséggel, jól ismert és új arcokkal egy
aránt. Amolyan békebeli együttlétek
ezek imádott Szárszómon.
Idén alkotókört vezettem a gyere
keknek a Csoki fesztiválon, közösen
elkészítettük Gombóc Artúr lakóhelyét és
barátait. Mindig boldogság gyerekekkel
festenem, de most még jobban megismerhettem sok kedves arcot, akikkel már több
ször találkoztam. Örömünket leltük az
alkotásban egymást jobban megismerve.
Finom csokit majszoltunk, lufit eregettünk,
bográcsból eszegettünk, röppentyûztünk,
néztük a rajzkiállítást a férjemmel, kisfiammal és barátnõjével. Igazi családi
program, nagyon kedves szervezõkkel,
örömteli együttlét. Várom a következõt!
Takács Kata

A hegy levének ünnepe
Köszönet a segítségért, a felajánlásokért és az aktív részvételért
civil szervezet tagjai, a lovasok és nyolc
lovas-fogatos.

A kisgyermekes szülõk a megmondhatói milyen élmény ez a szüreti mulatság. Ahogy tapostak, táncoltak az
apróságok, már ezért megérte mindezt
megrendezni. Pedig, azt is mondhatnánk
errõl a felelevenített hagyományról: nem
mese ez gyerekek! Néhány évtizeddel
ezelõtt ezt nem „eljátszottuk”, hanem
valóban így történt. Kézzel – és nem géppel – szüretelték a szõlõt.
Akik megszínesítették a mulatságot:
köszönet a lovas – táncos felvonulásban
résztvevõknek:
Bíró – Bíróné: Jáger Viktor és Szopkó Melinda, Kisbíró: Ferencz Gábor,
Szárszó Néptáncegyüttes, kísért a Bihari
Cigányzenekar, Cigány csapat: Fodor
Géza és Bartháné Gizi vezetésével,
Baba-Mama klub tagjai, Családosok

Köszönet a szervezésben és
lebonyolításban résztvevõknek:
fõszervezõ Dancsecs Klára, segítõi
voltak Némethné Szabó Magdolna és
a mûvelõdési ház kulturális csapata.
Balogh Bálint minden évben felajánlja a
lovas fogatát, Potyi Gyula és a Kötcsei
Pinceszövetkezet a szõlõt biztosította,
Tefner Tibor a szüreti hagyományos
kellékeket – dézsákat, hordót – hozta,
Horváth István a prést adta. A megállóhelyek szíves vendéglátói: Piactéren

Ferencz Gábor, kisbíró, Jáger Viktor, a
bíró, Szopkó Melinde a bíróné és kislányuk szerepében Andris Renáta.
Bartha Márti és társai, Pipacs utcában a
Polgármester úr és az utcabeliek, Sportpálya játszótéri megállóban a szomszédos utcában lakók, Zrínyi utcában a
Kéri család és az utca lakói, Bartók Béla
utcában a Sióháton lakók és a nyaralótulajdonosok. A mûsorban felléptek a
táncosokon kívül az óvoda Katica csoportja, felkészítõk Gyurcsekné Prekáczka
Etelka és Városiné Fodor Ágnes óvónõk,
az iskola 4. osztályos diákjai Mikulcza
Gáborné vezetésével, Pörneki Anikó
énekmûvész, közremûködött Szakolczay
István. Molnár Ferenc és Kovács Gyula
hobbi borászként a préselést és a hordó
csapra verését irányították. Köszönet a
tombolát felajánlóknak, a Polgárõrségnek, a hang-és fénytechnika stábnak,
Balogh Andrásnak és Kõrösi Sándornak
a fotókért.
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Megváltónk született
A karácsony ünnepe évrõl-évre a
megújulást hirdeti az egész világnak
és a világ minden nemzetségének.
Ennek elfogadásához azonban az
szükséges, hogy az ember elismerje
Isten nélküli életének csõdjét és reménytelenségét, és felismerje az élõ
Isten hathatós és mindenekre kiterjedõ
megújító munkáját, amely az Úr Jézus
Krisztusban kezdõdött el. Krisztusban
megjelent a kegyelem Isten szeretetének bizonyságaként, hogy a tévelygõ
ember visszataláljon Istenéhez, és
szívbõl imádja õt. A betlehemi gyermek Jézus üdvöt hozott mindenkinek,
õbenne mindenki megtalálja az utat,
amely Istenhez vezet; az igazságot,
amely örökérvényû és soha el nem múlik; és az életet, amely túlmutat a múlandóságon az örökkévalóság felé.

Karácsonykor
Isten
szeretetéért
adunk hálát, hogy nem hagyott el bennünket, bár az ellenszegülésünkért mél
tán ezt érdemelnénk. Nem mondott le
rólunk, mert atyai szeretettel szeret minket. Ha tanulni akarjuk a szeretetet, ne
emberekre nézzünk, hanem nézzünk
az Istenre, aki Fiát adta értünk, és aki
megváltásunkat munkálja. Ismeri az Úr
az övéit, jól tudja, mire van szükségünk.
Zárjuk szívünkbe a karácsony üzenetét, hogy Megváltónk született, mert õ a
mi békességünk.
Ezúton kívánok minden itt élõ és e
településhez kötõdõ testvérünknek Istentõl megáldott karácsonyi ünnepeket,
és örömben, békességben bõvelkedõ új
esztendõt!
Konc Gáll László
(református lelkész)

ÜNNEPVÁRÓ
KIÁLLÍTÁS
A Nõk a Balatonért Egyesület
Szárszói Csoportja és a József Attila
Mûvelõdési Ház a hagyományokhoz híven
idén is megrendezi ünnepváró karácsonyi kiállítását.
Kérjük az intézményeket, civil szervezeteket, alkotó közösségeket, hogy
karácsonyi hangulatot idézõ munkáikkal (karácsonyi díszek, karácsonyfa, adventi naptár, adventi koszorú, mézeskalács ház, ajándékok stb.) vegyenek
részt a kiállításon. Készüljünk együtt az év legszebb ünnepére!
Jelentkezési határidõ: november 24. A kiállítás rendezése november 27.
(péntek) 15-17 óra között, a megnyitó: november 29-én, Advent elsõ vasárnapján lesz 15 órakor a Községházán.
Információ: Láposiné Pozsega Piroska 30/552-8098
Dancsecs Klára 30/5924-246

Szérûskerti portékák

Meghívó Nyugdíjas estre

Szeretettel hívjuk és várjuk

2015. november 14-én 15-18 óráig

termékkóstolóval egybekötött vásárba a Mûvelõdési Házba.

A Balatonszárszói Nagyközségi Önkormányzat
sok szeretettel meghívja a község nyugdíjasait

Hazai ízek: lekvárok, szörpök,
házi kenyér, pogácsa,
sajtok, tejtermékek,
zöldség különlegességek.

2015. november 21-én,
(szombat) 16 órára

a Mûvelõdési Házban
tartandó mûsoros délutánra és az azt követõ vacsorára.
Fellépnek: óvoda Katica csoportja, Nyugdíjas Tánccsoport és Dalkör,
Szárszó Néptáncegyüttes, Pörneki Anikó énekmûvész és Szakolczay István.

Kézmûves és zenés játékok a gyerekeknek!
Hangulatos Adventi Vásár
2015. december 13-án és 20-án 14-17 óráig a Piactéren!
Információ: Bartha Lili Márta (20/776-4949)
Mónosné Szalai Anita (30/652-28539)

Jön a Mikulás

Meghívó
Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját
balatonszárszói adventi
programjainkra.
Advent elsõ vasárnap

2015. november 29.
14 óra Református templom
Zeneiskolai növendékek,
énekkar, hittanos csoportok
mûsora

a Családosok Civil Szervezete és a
Mûvelõdési Ház közös szervezésében
2015. december 5-én (szombat)
16 órakor.
Mikulásország zenés mûsora, ajándék
a Mikulás puttonyából, a gyerekek
megvendégelése.
A csomagokat a Családosok Szervezete felajánlásából hozza
a Mikulás.

BABA – MAMA KLUB
Kedves Szülõk! Vár a BABA – MAMA KLUB
minden kisgyermekes anyukát és kicsi kincsét (0-3 éves korig).
Kötetlen beszélgetés az anyukáknak és közös játék a piciknek.
A részvétel ingyenes.
Helyszín és idõpont: Mûvelõdési Ház kisterme,
minden kedden 10.00 – 11.30.
Információ: Horváth Anita 30/354-2121.

Meghívó

15 óra Községháza
Ünnepváró kiállítás megnyi
tója

A Népi írók Baráti Társasága és a
Balatonszárszói Nagyközségi Önkormányzat
tisztelettel meghívja az érdeklôdôket a

Advent negyedik vasárnap

„Magyar Élet Könyvbarátai”-nak Társasága
és a Soli Deo Gloria Szövetség által közösen megrendezett
1943. évi balatonszárszói találkozóra történô emlékezésre.

2015. december 20.
17 óra

Soli Deo Gloria Kórus
karácsonyi koncertje
a Katolikus templomban,
vendégünk a Seven Houses
Gospel Choir
& Band Balatonboglárról.

Idôpont: 2015. nov. 13. (péntek) 10.30
Helyszín: Községháza díszterme
Elôadók: Pomogáts Béla irodalomtörténész, a Magyar
Írószövetség volt elnöke, Neszmélyi Károly c. egyetemi tanár,
NÍBT elnöke, Dobszay Károly ny. egyetemi docens.
Kéri László költô tárogatón kuruc dallamokat játszik.
Közremûködnek az általános iskola tanulói.

A Családosok Szárszóért Civil Szervezet

Mézeskalács sütésre
várja sok szeretettel
a gyerekeket az Anyukákat

2015. nov. 28. (szombat) 14:30-kor
a József Attila Mûvelõdési Házba.
Információ: Apáti Emõke 30/6816-467

10 év

Sok szeretettel várunk minden érdeklõdõt
a NABE Szárszói Csoport 10 éves
tevékenységét bemutató kiállítás megnyitó ünnepségére
2015. november 6. (péntek) 17 órára
a Polgármesteri Hivatalba.
Köszöntõt mond Dorogi Sándor polgármester, a kiállítást
megnyitja Szauer Rózsa, a NABE elnöke, közremûködnek az
általános iskola tanulói és a Nyugdíjas Dalkör.

Szárszó
Csillaga!
Öltöztessük
Karácsonyi hangulatba
házunkat, üzletünket!
A Balatonszárszói Turisztikai Egyesület és a Nôk
a Balatonért Egyesület
Szárszói Csoportja versenyt hirdet két kategóriában:
magánházak és vendéglátó
– kereskedelemi egységek
részére. A legszebb házat
és üzletet vándorserleggel
jutalmazzuk.

A
mûsorrendje
Magazinmûsorral
minden
hónap második és negyedik
hétfõjén 19 órakor jelentkezünk: november 9-én
és 23-án, december 14-én
és 28-án.
Ismétlés az adást követõ
szombaton14-16
órakor,
vasárnap 10-12 órakor, hétõn19 órakor.
Email:
szarszotv@gmail.
com.
Várjuk ötleteiket, javaslataikat!
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A Teniszklubunk nagy tervei
Talán sokan nem tudják, ezért örömmel adjuk közre, hogy a messzirõl
érkezett klubtagok közül néhányan
nemcsak nyaralókat építettek itt, hanem támogatóként is bekapcsolódtak a
község életébe: 3 év alatt több mint 8
millió forintot adtak a helyi sportéletet
mûködtetéséhez, és ott vannak minden
rendezvényünkön, még a fõszezon elmúltával is. Így hát nem véletlen, hogy
egy októberi teniszes vasárnapon, a
helyszínen kérdezhettem a községünk
fiataljait is érintõ jövõbeli terveikrõl a
klub vezetõjét, Vicha Attilát: – A saját
klubéletünkkel kapcsolatban elõzetesen
annyit: remélem, tudunk, még egy kicsit
fejleszteni, kerékpárok, vízi- sporteszközök vásárlásán gondolkodunk, hogy
az itt teniszezõk családtagjai is megtalálják a saját sportolási lehetõségeiket.
Örömmel jelzem azt is, hogy a
hozzánk járó helyi fiataloknak nem
csak a létszáma, hanem a tudása is

✟ Gyászközlemény

Winkler László 2015. szeptember
2.
Tarr Mihály 2015. szeptember 11.
Farkas Lászlóné 2015. szeptember 12.
Tóth Gyula 2015. október 1.
Részvétünk a gyászoló családoknak.

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:
Grazsyna Kusiak,
Szõke György,

Balogh András

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

Sokan közülük a szárszói sportélet kitûnõ mecénásai
sokat gyarapodott az utóbbi idõben.
A további fejlõdésük érdekében feltét
lenül versenyeztetni szeretnénk õket.
Megtudtam azonban, hogy Somogy
megyében nincs teniszbajnokság, ezért
egy az itteni fiatalokból összeállított

csapattal megszervezünk egy jövõre induló Dél-balatoni községek közötti csapatversenyt. Ezeken kizárólag a községek állandó lakosai indulhatnának és
a költségét a club saját forrásból biztosítja. Az elõzetes információink szerint

Asztalitenisz
A szakosztály a nyári edzéseket a Mûvelôdési Házban végezte, szeptembertôl ismét az iskolában folytattuk. Elkezdôdtek
a csapatbajnoki mérkôzések, ahol az
alábbi eredményeket értük el eddig:
Megyei bajnokság: B.szárszó I. –
STIGA BIGA Kaposvár 10:8
B.szárszó I. – Lengyeltóti II. 16:2
B.szárszó I. – Siófok AK II. 15:3
Dél-Balatoni bajnokság: B.szárszó II.
– B.szárszó III. 10:0
Siófok IV. – B.szárszó III. 9:1
Siófok III. – B.szárszó II. 6:4
Három országos veterán ranglista
versenyen vettem részt a nyár és az ôsz
folyamán, és az alábbi eredményeket
értem el:
Tata: férfi egyéni III. hely, páros II.
hely szolnoki párral
Harkány: férfi egyéni II. hely
Békéscsaba: férfi páros II. hely szolnoki párral
Jelenleg a 70-74 évesek országos
ranglistáján a III. helyen állok.

Október 17-én rendeztük meg XIV.
Fehér Sándor Emlékversenyt, melyen
16 fô nevezett, sajnálatunkra ebbôl
csak egy fô hölgy Lipót Krisztina, aki
így a férfi mezônyben indult.
Szárszói eredmények: férfi egyéni:
3. Fehér András 3. Tóth László férfi
páros: Fehér András, Hüvösvölgyi Péter
A verseny után a résztvevôk közösen
megkoszorúzták a névadó sírját.
A szakosztály ôszi versenyei:
Hetente három csapatunk játszik csapatbajnoki mérkôzéseket.
Egyéni versenyek: nov. 14-én
Fonyódi amatôr körverseny, nov. 21én Somogy megye veterán bajnokság
B.szárszón, dec. 19-én Budapest ve
terán bajnokság, dec. 27-én Balogh
József emlékverseny Kaposvár.
Az asztalitenisz szakosztály évzáró
rendezvénye a Mûvelôdési házban novemberben, vagy decemberben kerül
megrendezésre.
Hüvösvölgyi Péter

Karate
Három versenyt teljesítettek
eddig az ôszi szezonban a
szárszói karatésok.
Szeptember 26-án rendezték meg Bátaszéken a
Cikádor Kupa elnevezésû
karateversenyt, ahol 40 klub
400 karatésa mérte össze
tudását. Éltünk a felnevezés
lehetôségével, így Szekér
Bálint a felnôtt mezônyben
is elindult, így junior és felnôtt kategóriában is a bronz
érmet szerezte meg.
Október 3-án Szombathelyen az Aréna Savaria sportcsarnokban került megrendezésre a Goju Kupa, ahol Szekér Bálint
Simon Boldizsár
a 21 klub 5 ország 190
versenyzôje között 4 szárszói is a tata
érem, Szekér Bálint junior kata bronz,
mira lépett.
+18 kata arany érem,
Az alábbi eredmények születtek:
Október 10-én rendezték meg Bécs
Marton Lili 17-18 éves kata arany,
ben a Vienna Open 2015 elnevezésû
kumite bronz érem,
nemzetközi karate kupát, ahol Szekér
Simon Boldizsár 15 éves kata arany,
Bálint junior kata kategóriában ezüst
kumite ezüst érem,
érmet szerzett.
Somogyi Péter +30 év kata arany
Somogyi Péter edzô

hat gárda jelezte részvételi szándékát
a májustól-szeptemberig tartó bajnokságra. Addig is a gyerekeink folyamatosan edzenek, hogy felkészülten állhassanak a megméretés elé.
Szabó Gábor

Egészségfejlesztési
mozgásprogramjaink
Hétfõn 19-20 óra között aerobik a
mûvelõdési házban,
Kedden 17,30-18,30 óráig zumba a
mûvelõdési házban,
Kedden 17,30-19 óráig jóga az óvoda kis termében,
Szerdán 17-18 óra között meridián
torna a mûvelõdési házban,
Csütörtökön 17,30-18,30-ig aerobik
a mûvelõdési házban.
Mindenkit szeretettel várunk!

Labdarúgás
A 2015/16-os fociidény a Magyar
Kupa Megyei selejtezôivel indult (aug.
9-én). Csapatunk az elsô fordulóból
tovább lépett Látrány legyôzésével. A
második fordulót viszont Lellével szemben elbuktuk és így kiestünk.
A bajnoki pontvadászat a Megyei II.
osztályban augusztus 22-én kezdôdött.
Felnôtt és U-19-es csapattal szerepelünk.
Elsô két mérkôzésünket elhalasztottuk,
mert a csapat több tagja munkában volt.
Eddig 7 mérkôzést játszottunk és 2
gyôzelemmel, 1 döntetlennel és 4 ve
reséggel 7 pontot szerezve a 13. helyen tanyázunk. El kell mondani, hogy a
csapat zömét fiatalok adják, akik az elmúlt évben az U-21-es csapatban szerepeltek. Türelemre van szükség velük
szemben, hisz nekik szokni kell a felnôtt
légkört és rutinra van szükségük. Pár rutinos, idôsebb játékossal kiegészülve remek és eredményes csapat alakulhat ki.
Fiataljaink viszont folytatják a remek
szereplést, amit tavasszal megszokhattunk tôlük. Az ô mérlegük: 7 meccsbôl 6
gyôzelem, egy döntetlen és 0 vereség.
A megszerzett 19 ponttal, 50-2 gól
aránnyal a második helyen állnak. A
jövôre nézve ez nagyon biztató!!!
További mûsor: 10. ford. X.25.
B.szárszó - B.szemes
11. ford. X.01. B.berény - B.szárszó
12. ford. XI 08. B.szárszó - Öreglak
13. ford. XI.14. Kéthely - B.szárszó
/halasztott/ 1. ford. XI.22. B.szárszó
- Zamárdi
2. ford. XI.29. Szôlösgyörök B.szárszó
Harmath Imre

