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Angyalian szólt a kórus
Adventi, ünnepváró gyertyagyújtás
Nagy-nagy szárszói családi
ünnep volt a református temp
lomban advent elsô napja.
Zeneiskolai növendékek, hittanos csoportok, az iskola
énekkara készült nagyon szép
mûsorral erre a napra, az elsô
gyertyagyújtásra. Zsúfolásig
megtelt a templom, ahol katolikus, református és evangélikus
köszöntéssel üdvözölte Konc
Gáll László református lelkész
az egybegyûlteket, hiszen ez
egy ökumenikus ünnep volt. A
várakozásról, az elcsendesedésrôl, a szeretet üzenetérôl

mondta el gondolatait, majd
meggyújtotta az adventi koszorú elsô gyertyáját.
Ezután a polgármesteri hivatal elôtt megnyitották az iskola jótékonysági vásárát.
Folytatódott a program az
önkormányzat
aulájában,
ahol a hagyományos ünnep
váró karácsonyi kiállítást nyitotta meg Apáti Kinga Csilla
képviselô. A mûsorban Fodor
Anna énekelt, majd a Zeneiskola tanárai és növendékei
kedveskedtek egy-egy alkalom
hoz illô mûvel.

December elsô szombatján megérkezett a mûvelôdési házba a várva várt télapó. A Családosok Szárszóért civil szervezet nagy sikerû
programjáról cikk a 6. oldalon

Várják a
véleményeket
Képviselôi és lakossági
párbeszéd a tervekrôl

A hittanos csoportok mind mûsorral készültek

A református templom megtelt az ünnepre készülôkkel

A Nyugdíjasok Klub tánckarában igen szépen járják a karikázót. A nyugdíjasok hagyományos estje igen mulatósra sikeredett, sokan örültek
a találkozásnak. (Képes tudósítás a 2. oldalon)

Békés, boldog karácsonyt és eredményekben gazdag
Új Esztendôt kívánok a képviselôtestület, az önkormányzat
valamennyi munkatársa és a magam nevében

Dorogi Sándor
polgármester

www.balatonszarszo.hu

Az önkormányzat számba
vette az idén a fejlesztési
lehetôségeit, a forrásait, s
gondoltak a képviselôk arra
is, ha az „álmok” megvalósulnának, fenntartható lesz-e
mindaz? Az öt területre koncentrált terveket település
fejlesztéssel foglalkozó szakértô cégek már papírra
vetették. Meg kell hagyni,
hogy a látvány-tervek igen
vonzóak, és az újévtôl kezdôdôen elkezdhetünk drukkolni a megvalósításuknak.
November 19-én a tele
pülés lakosságát hívta meg
közmeghallgatásra, – illet
ve egy párbeszédre a polgármester, hogy vetített ké
pes elôadáson mutassa be,
hogy Szárszó mely területeit
szeretnék megújítani. A kormányzati céllal összhangban
ugyanis akkor számíthatnak
az egyes települések fejlesztési forrásokra, ha azt elsôsorban munkahely-teremtésre
fordítják, s így a fiatalok,
a helybeliek megélhetését,
a jobb életminôségét szolgálják.
Dorogi Sándor polgár
mester részletekbe menôen
ismertette a terveket, (amirôl
a 2. oldalon olvashatnak),
majd elmondta, hogy ezek
nem tekinthetôk mind véglegesnek. Jó és még jobb javaslatokat ezen túl is szívesen
várnak.
Dr. Tomka Ákos képviselô,
a jogi és pénzügyi bizottság elnöke pedig azzal
egészítette ki: amely nem biz
tos, hogy mind megvalósul
ebben a ciklusban. Viszont a
lakosság véleményére, támogatására szükség lesz, mert
minden apróbb, nagyobb
terv megvalósításával gazdagabbak leszünk.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Várják a javaslatokat
december 31-ig
(Folytatás az 1. oldalról)
Öt nagy fejlesztési területet
vett sorra Dorogi Sándor polgármester a november 19-i
közmeghallgatáson. Bemutatta
annak a gazdasági centrumnak
a terveit, ahol kis- és közepes
vállalkozók telephelyei, irodái
mûködhetnének. A Szemesi út
bal oldalán most is vannak ilyen
üzemek, az újakat déli irányba
tervezték. Az út szemben lévô
oldalán a Kezola üzletház, az
orvosi rendelô mögötti szabad
területet lakóházak építésére
jelölték ki. A kereskedelem fej
lesztését is fontosnak tartja a
képviselô-testület.
Bemutatták
a Véndiófa melletti területen
egy új üzletház tervét, és ennek
részeként egy termelôi piacot is
elképzeltek. A kultúrház újjáépítése, bôvítése alkalmassá vált
azáltal, hogy az önkormányzat
tulajdonosa lett a szomszédos ingatlannak. Remélhetôleg minden
korosztály megtalálhatja majd a
szabadidô hasznos eltöltéséhez
való szobát, termet, szabad teret.
A jó hír, hogy egy tanuszodáról
is láttuk a tervet.
A turisztika fejlesztése nálunk
rendkívül összetett feladat. Az
országos hírûvé vált Csukás Színház korszerûsítése, a mögötte
lévô terület hasznosítása, egy
látványpark megépítése, egy
mesemúzeum létrehozása szerepel az elképzelések között. Egy
vállalkozó partnernek ígérkezik,
hogy a régi kemping helyén
üdülôparkot épít téliesített házakkal. A vízparti sétány látványterve
mellett láttunk egy impozáns hi-

dat, amely a József Attila utcát
kötné össze a Jókai utcával. Nem
utolsó sorban a központi strand
fejlesztése, de az összes többi
fejlesztésére is költeni kell.
Az ezt követô években sok
múlik azon, hogy mit hagyunk
az utánunk jövô generációra.
Ebben a programban sok munkahely teremtô lehetôség van, és
reméljük, hogy a szomszédos
települések fejlôdését is támogatnák ezek az elképzelések, – fejezte be a polgármester a tervek
bemutatását.

Milliókért „strandoltattunk”
Az egyik szemünk sír, a másik
meg nevet. Mi vagyunk a balatoni strandok „kakukk-tojása”,
az ingyenességgel. Persze ez
a településnek egyáltalán nem
ingyenes, sôt sok-sok millióba
kerül, a vízdíj, a szemét szállítás kb. az idén 16 millióba.
Mindemellett igen kevés idegenforgalmi adót könyvelhettünk
le, noha a 2400 üdülôház és
villa van a településen. A javaslatok között szerepel, hogy az
idegenforgalmi adót befizetôk
kedvezménnyel vehetnék igény
be a strandot. A központi strand
fizetôssé válna jövôre, de a helyi lakosoknak ingyenes maradna. A bevételbôl komolyabb
fejlesztéseket
valósítanának
meg, illetve a szabad strandok
korszerûsítésére is juttatnának
belôle. (A részletek kimunkálása
még tart). A tájékoztató után
több felszólaló mondta el véleményét, javaslatát.

Változások a helyi rendeletekben
Jelentôs
javulás
várható
Balatonszárszón a képviselô
testület 2016. évtôl érvényes
környezetvédelmi döntései következtében. A képviselôtestület
módosította a tûzgyújtásra vonatkozó szabályokat, mely következtében a belterületi ingatlanokon egész évben tilos a hulladék
(avar, nyesedék, háztartási és
egyéb hulladék) szabadtéri égetése. A környezetbarát intézkedés gyakorlati megvalósítását
segíti elô, hogy a Szárszóért
Nonprofit Kft-nél ingyen igényel
hetôk komposztáló ládák, illetôleg a településen kialakított
gyûjtôpont is rendelkezésére áll
a lakosságnak.
Másik jelentôs környezetvédelmi döntése a testületnek 2016.
évtôl – a SIOKOM Nonprofit Kftvel történt megállapodás alap
ján –, a háztól történô szelektív
hulladékszállítás bevezetése, a

Véleményezési dokumentáció

szemétszállítási díj változatlanul
hagyása mellett.
A képviselôtestület a helyi
adók vonatkozásában is kisebb
változtatásokat hagyott jóvá. Ennek következtében a kommunális
adó évi mértéke adótárgyanként
13 ezer Ft-ról 15 ezer Ft-ra, az
idegenforgalmi adó mértéke
személyenként és vendégéjszakánként 380 Ft-ról 400 Ft-ra módosul, az építményadó mértéke
az építmény négyzetmétere után
100 Ft-tal emelkedik. A törvényi
változások következtében a telekadóban is módosulások következnek be.
Az új környezetvédelmi sza
bályokról és a helyi adókról
részletesen
tájékozódhatnak
a
www.balatonszarszo.hu
honlapon, illetôleg az önkormányzat által 2016 év elején
megjelentetésre kerülô tájékoztató füzetbôl.

Dorogi Sándor polgármester a legutóbbi képviselô testületi ülésen lemondott tiszteletdíjáról, tehát 2015. december 1.-tôl
társadalmi megbízatásként végzi polgármesteri munkáját.
Korcz Miklós a képviselôtestület tagja, a területfejlesztési és
turisztikai bizottság elnöke a december havi tiszteletdíját ajánlotta fel a Zeneiskolánk hegedû tanszakának hangszer vásárlására.

A HAP Tervezôiroda Kft. közremûködésével
elkészült Balatonszárszó átfogó építészeti, fej
lesztési elképzeléseire vonatkozó építészeti koncepcióterve.
www. balatonszarszo.hu/ Fejlesztési, építészeti koncepcióterv
Megbízó: BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Polgármester: DOROGI SÁNDOR
Fejlesztési koordinátor: Várady Tünde Ildikó
Megbízott tervezô: HAP Tervezôiroda Kft
Az elôkészített építészeti koncepcióterv Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
képviselô-testületének megtárgyalása után kerül
véleményesítésre.
A beérkezett vélemények ismeretében és azok
értékelése után kerül véglegesítésre és elfogadásra.
A koncepció véleményezési idôszaka: 2015.
december 31-ig tart.
Az észrevételeket, javaslatokat személyesen
vagy e-mail-en:
varady.tunde.ildiko@gmail.
com vagy a Polgármesteri Hivatal Fejlesztési
Irodájában / /8624 Balatonszárszó, Hôsök tere
1. / lehet benyújtani.
2012-ben kormányhatározat született a tele
pülésfejlesztési koncepcióról, az integrált telepü
lésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökrôl, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekrôl 314/2012. (XI. 8.)
rendeletszámon. A rendelet szerint meghatározott idôn belül (2015. dec. 31-ig) el kell készítenie a településeknek a településfejlesztési koncepciót.
Balatonszárszó hosszú távú jövôképe: olyan
fenntartható fejlôdésû intelligens várossá válás,
amely belsô erôi mozgósításával képes saját erôforrásainak hatékony felhasználására, biztosítja
önmaga fenntartását külsô támogatások nélkül,
sôt a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodása és független mûködése révén képes a
térségét is a fejlôdés útjára segíteni.
Balatonszárszó Településfejlesztési Koncepciójában foglaltak biztosítják a településfejlesztés
összehangolt megvalósulását, megalapozzák
a település rendezését, valamint rendszerbe
foglalják a település közigazgatási területére
kiterjedô önkormányzati településfejlesztési döntéseket. A koncepció olyan településfejlesztési dokumentum, melynek kidolgozásában a természeti
adottságok mellett a társadalmi, gazdasági, a
környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító
intézményi rendszereknek van döntô szerepe.
A településfejlesztési koncepció a társadalmi,
gazdasági és a civil szereplôk széleskörû bevo

násával, véleményeik figyelembe vételével kerül
véglegesítésre. Az önkormányzat és a helyi
társadalom tagjainak egyetértése alapján kiala
kuló konszenzus határozza meg Balatonszárszó
jövôképét. A felvázolt jövôkép alapján, a közös
célok eléréséhez vezetô út, folyamatos fejlesztési programot ad az Önkormányzat számára a
jelenlegi és azt ezt követô ciklusokban is.
A Fejlesztési Koncepció, Balatonszárszó
társadalmi, gazdasági, valamint területi fejlesztési szükségleteibôl kiindulva egy hosszú távú
jövôképet, illetve a település várossá fejlesztési
céljait és elveit határozza meg. A koncepció
jövôképe és célrendszere 2030-ig szólóan fej
lesztési prioritásokat fogalmaz meg a 20152019-es idôszakra készült településfejlesztési
stratégia számára.
Fejlesztési koncepciónk fô céljai:
• Értékteremtô, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlôdés, a helyi gazdaság adottságaihoz igazodó fejlesztés
• Kis- és közepes vállalkozások, valamint az
agrárszektor és halászati szektor versenyképességének fejlesztése, vízkultúrák támogatása
• Az üzleti és innovációs infrastruktúra fejlesztése, nagyvállalati értékláncokhoz kapcsolódó
vállalkozások befektetéseinek ösztönzése, új
vállalkozások alapítása, a vállalkozási kedv
és a technológiai inkubáció erôsítése
• A társadalmi befogadás segítése, a fiatalkorú
népesség megtartása, családbarát szempont
rendszer érvényesítése.
• Népesedési fordulat, egészséges és megújuló
társadalom
• Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható
térszerkezet, a térségi identitás és Somogy
megye erôsítése
• Intézményi kapacitások fejlesztése, befektetés
az oktatásba, a sportba és az egészségügybe
• Információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés és ezek minôségének fej
lesztése
• A kultúra, a mûvészetek és a turisztika kör
nyezetminôséget javító fejlesztése
• Az önkormányzat mûködéséhez kapcsolódó
fejlesztések, hatékony közigazgatás
• Természeti erôforrásaink fenntartható használata, értékeink megôrzése és környezetünk védelme
• Fenntartható közlekedési módok támogatása,
fejlesztése
• Egyéb nagytérségi és nemzetközi kapcsolat
építés (Konferenciacentrum) kiemelten a vallás, a kultúra és a turisztika területén
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Aranyfokozatú a biztonságunk

Mulatós nyugdíjas est

Az óvodások vastapsot arattak a remekbe szabott mûsorukkal
Vastapssal jutalmazott minden fellépô
énekest és csoportot a nyugdíjas est
közönsége november 21-én a mûvelôdési házban. Kiváltképpen az óvoda
Katica csoportja remekelt, nagy
örömet szerezve vidám mûsorukkal.
A Nyugdíjas Tánccsoport és Dalkör
mûsorában sokan velük együtt énekelhették a vidám nótákat. A Szárszó
Néptáncegyüttes új bemutatóval
jelentkezett: fergetegesen járták, a
taps is ehhez illô volt. Pörneki Anikó
énekmûvész és Szakolczay István

örökzöld operett duettekkel és sláge
rekkel aratott nagy tetszést.
Dorogi
Sándor
polgármester
köszöntôje után elismeréssel szólt, –
hogy vendégmûvészek meghívása
nélkül – szárszóiak, helybeliek szórakoztatták egymást, valamennyiük örömére.
Színpadra hívta és külön üdvözölte
azokat a szárszói házaspárokat, akik
a közelmúltban, vagy éppen a napokban ünnepelték 50. házassági évfordulójukat.

Az ország minden részén
élô, kétezer nyaraló- és
üdülôtulajdonos hajthatja
télen is nyugodtan álomra
a fejét, mert vannak, akik
vigyázzák Balatonszárszón
az értékeiket. A település
neve elé most már évek óta
hozzátartozik: az egyik
legbiztonságosabb telepü
lés. És mindez úgy történt,
hogy a rendôrség és a helyi polgárôrség olyan egységes szakmai szervezetet
hozott létre, aminek az
lett az eredménye, hogy a
bûnmegelôzésre tették a fô
hangsúlyt.
Ezt a nagy, csaknem
harminc tagú polgárôr
„családot” jöttek el köszönteni az elöljáróik: dr. Hatala József, dr. Garamvölgyi
László rendôr tábornokok,
és a helyi vezetôk.
Az évzáró ünnepségen
dr. Hatala József köszöntette a polgárôröket, akiket

A szárszói irodalmi találkozó emlékére

A „Magyar Élet Könyv
barátainak Társasága és a Soli
Deo Gloria Szövetség közösen
megrendezett 1943. évi balatonszárszói
találkozójára
emlékezett a Népi Írók Baráti
Társasága és Balatonszárszó
Nagyközség
Önkormányzata november 13-án. Vendégelôadóink voltak: Pomogáts
Béla Széchenyi-díjas irodalomtörténész, az irodalomtudományok doktora, Neszmélyi
Károly címzetes egyetemi
tanár, a Népi Írók Baráti
Társasága elnöke, Dobszay

Hegedûs Máté és Szilágyi Árpád
Károly nyugalmazott egyetemi
docens, tiszteletbeli elnök. A
rendhagyó irodalmi délelôttön
általános iskolánk tanulói népdalcsokrot adtak elô Vinkler
Laura tanárnô vezetésével. Szi-

lágyi Árpád és Hegedûs Máté
(7. osztályos tanulók) egy-egy
Veres Péter verset mondtak el. A
versválasztás, – Ha nem lehettél
szálfa, Én nem mehetek el innen
– és a felkészítés Nemes Márta
tanárnôt dicséri.
Végezetül Kéri László költô
tárogatón kuruc dallamokat
játszott, majd Dorogi Sándor
polgármester köszönte meg az
irodalmi-történelmi emlékezést,
és ígéretet tett arra, hogy a
43-as találkozó szellemiségét a szárszóiak továbbra is
megôrzik.

Születések

Színdarab Szárszóról

2015. október 14.-én született Szôke Nimród
(Szôke András és Lipták Csilla kisfia)
2015.október 27-én Sarang Szófia Léna (Sarang
András és Zsiborács Zsuzsanna Szilvia kislánya)
2015. november 04-én Pécsi Zóra (Pécsi Tibor és
Uhrin Marina kislánya)
2015. december 03-án Szalai Luca Julianna
(Szalai András és Fodor Ágnes kislánya) érkezett
meg hozzánk.

Balatonszárszó egyik lakosa színdarabot írt egy
Balaton menti – ami akár Szárszón is játszódhatna
– történetrôl. Ez a könnyed, ám mégis tanulságos
történetet, mely alkalmasnak látszik a Balaton
körül és távolabb is növelni Szárszó hírnevét. Úgy
gondoljuk, van annyi tehetséges, ügyes ember a
település és vonzáskörzetében, akik elôadhatják az
egyfelvonásos, zenés darabot. Ez annyira igaznak
mutatkozik, hogy a fôbb szerepekre már vannak is
jelentkezôk.
Mivel többes szereposztással szeretnénk elôadni,
ezért még szeretettel várunk további jelentkezôket,
kisebb-nagyobb szerepekkel, fiatalokat és kevésbé
fiatalokat egyaránt a 06-20/4908049 telefonszámon, az Elsô Saját Színdarabunkért!

Gratulálunk az újszülöttekhez mind a négy
családnak, kívánunk egészséget, boldogságot
vidámságot a babáknak, szüleiknek és nagyszü
leiknek egyaránt!

Képünkön dr. Hatala József Szerencsés Józsefnek adta át
az aranyérmet.
családostól hívtak meg a
vacsorával
egybekötött
összejövetelre.
Mint
mondta: ezt a vállalást,
az éjszakai szolgálatokat
az ô támogatásuk nélkül
nem lehet elképzelni. Va-

lamennyi polgárôrt – a
szolgálati évei számától
függôen – bronz-, ezüst- és
aranyéremmel tüntetett ki a
tábornok, Dorogi Sándor
polgármester pedig ajándékot adott át.

Egy újszülött
kislány köszöntése
Kalandosan kezdôdött Sarang
Szófia Léna születése. Még két
hetet várhatott volna, de jelentkezett 2015. október 27-én. Az
édesanya segítôjének viszont éppen nem volt autópálya matricája, s hogy minél elôbb Marcaliba
érjenek rendôri felvezetést kaptak, majd útközben átvette egy
mentô a kismamát. Ennek aztán
lett is egy kis sajtó visszhangja.
Sarang Andrást, az édesapát,
Zsiborács Zsuzsanna Szilviát,
az édesanyát és az újszülöttet
december 7-én köszöntötte

Sarang Szófia Léna szüleivel
Dorogi Sándor polgármester, és
átadta az önkormányzat 100
ezer forintos ajándékát és az
emléklapot.
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Pályázaton nyert
interaktív táblák

Szép és vidám versekkel versenyeztek

A szavalóversenyen szép számmal vettek részt a felsô tagozatosok.

A „mindentudó tábla” elôtt
Iskolánk infokommunikációs
eszköztára jelentôsen bôvült a
TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001
Intézményi Informatikai Infra
struktúra Fejlesztése a Közoktatásban címû pályázat által.
E pályázat lehetôvé tette, hogy
intézményünk is bekapcsolódhasson az infokommunikációs
technológia nyújtotta lehetôségek alkalmazásába a tanítástanulás folyamatában. Vala
mennyi osztálytanterem kapott
interaktív táblát, illetve a tábla
alkalmazásához
szükséges
laptopok is rendelkezésre állnak kollégáink és a tanulók
számára. Az új eszközök
jelentôsen megváltoztathatják
tanítási gyakorlatunkat. Ta
pasztalatból tudjuk, hogy a
tanulók érdeklôdési köre sokat
változott az elmúlt egy évtized
során.
Figyelmük,
információszerzésük egyre inkább
az internet világa felé fordult,
számukra az ismeretszerzés
egyik legfontosabb forrása az
internet lett. Nekünk pedagógusoknak fontos feladatunk,
hogy segítsük tanulóinkat az ismeretszerzés ezen formájának
elsajátításában és a biztonságos internetezéshez szükséges kritikai gondolkodás kiala
kításában, fejlesztésében. Az

interaktív táblák alkalmazása
a tanórákon nagymértékben
hozzájárulnak a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztéséhez, mely kiemelt fejlesztési
terület valamennyi oktatási intézmény esetében. A táblákat
szinte valamennyi tanórán
tudjuk használni bármelyik
tantárgyról is legyen szó. Változatosabbá,
érdekesebbé
teszi a tanórákat az interaktív
tartalmak ily módon történô
megjelenítése. Kiválóan alkalmas a tanulók érdeklôdésének
felkeltésére, motiválásra az
adott tananyagok iránt, illetve
a korábban megszokott és alkalmazott szemléltetés eszköztárának bôvítésére. Az interaktív táblákon megjeleníthetô
digitális tananyagok segítik a
tanulók tanulási folyamatát, az
új ismeretek elsajátítását, rögzítését és alkalmazását. A táblák használata nagy érdeklôdést váltott ki a tanulóinkból,
lelkesedésük a táblák iránt
vitathatatlan, fôleg ha egy-egy
feladat során ôk is a tábla elé
állhatnak és kipróbálhatják.
Fontos feladatunknak tekintjük
az interaktív táblák mind szélesebb körû alkalmazását tanítási gyakorlatunkban.
Czakler Vivien

Hangversenyek évada
A zeneiskola minden év végén
tanszaki növendék hangversenyt
rendez. Az idén december 1-én
hallgathatták meg a szülôk és
az érdeklôdôk a diákok produkcióit. Hallgatván a gyerekeket,

szívet melengetô, szép zeneszámok hangzottak el, és sokan
lehetnek büszkék a mûvészpalántákra. December 15-én nagy
sikerû karácsonyi hangversenyt
adtak a mûvelôdési házban.

Iskolánk
hagyományaihoz
híven névadója halálának évfordulóján megtartotta versmondó
versenyét. Huszonegy felsô
tagozatos tanuló készült és vett
részt, s két csoportos produkció is színesítette a délutánt,
mellyel az ötödik és hatodik

osztályosok készültek. A zsûri
értékelése szerint a szereplôk
személyiségükhöz illô verset
mondtak, melyet szépen artikulálva, a közönséggel folyamatosan kapcsolatot tartva, megfelelô hangerôvel adtak elô. A
tavaszi kaposvári elôdöntôn a

következô tanulók képviselik intézményünket: 5 – 6. évfolyam
Torma Noa és Fekete Attila, 7-8.
évfolyam Hegedüs Máté és Szalay Miklós. Helyezést ért még el:
Szalay Ábel és Kálosi Roland.
Mind a hat tanuló könyvjutalomban és oklevélben részesült.

Tanítási nap volt, de rendhagyó módon 2015. december 12-én az iskolánkban: Ekkor tartottuk az
egészségnapot. Nagyszünetben az angolos csoportok adtak elô rövid, de annál szebb karácsonyi mûsort. Utána kezdôdtek a programok: rajz-, és plakátkészítés, karate, különbözô elôadások a balatoni
halakról, veszélyes anyagokról a háztartásban, illetve egészségügyi elôadás egy mentôtiszt tolmácso
lásában. Közben egy ügyes zöldségszobrász keze munkáját is megtekinthették a diákok. Mindenki nagyon élvezte a színvonalas programokat.

Szülôk a nyíltnapokon
November utolsó hetében
négy napra megnyitottuk az
iskola kapuit az érdeklôdô
szülôk elôtt. Két nap az alsó
tagozatos és két nap a felsô
tagozatos órákat látogathatták, s nyerhettek betekintést a
tanítási órák menetébe. Rendkívül nagy volt az érdeklôdés,
ami azt mutatja, hogy a szü
lôk kíváncsiak az iskolában
folyó munkára, s gyermeküket
egy nagyobb közösségben is
szeretnék megfigyelni. A felsô

tagozaton hat, az alsó tagozaton három órát tekintettek
meg, átlagban 8-10 szülô volt
jelen.
A szülôk köszönettel, és
elismeréssel szóltak a tanárok
által végzett munkáról, és a
gyerekekkel való bánásmódjukról. Sokan élvezték, hogy
ôk is újra diákok lehettek.
A nagyszámú résztvevô
azt bizonyítja, hogy a következô években is meg kell
szerveznünk a nyílt hetet.

hírek
• Az ôszi szünetben megújult
iskolánk titkársága. Kicseréltük
a parkettát, s fehérre meszeltük
a falakat.
• Az Antenna Hungaria jóvoltából
mikrohullámú összeköttetés kiépítésére kerül sor, mely gyorsabbá
teszi az internet használatát.
• December 17-én az iskolai
könyvtárban rendezték meg az
alsó tagozatosok mesemondó
versenyét.
• A Balatonszárszói József
Attila Általános Iskola és AMI
december 18-án tartotta a református templomban a kará
csonyi iskolai ünnepségét.

ISkolai programok

Felvételünk az adventi kiállítás megnyitóján készült. Korcz Csenge és
Menyhárt Bianka játékát Konc-Gállné Gass Emese tanárnô kísérte.

Az iskolás gyerekek szülei, nagyszülei nagyon finom sütemé
nyekkel és ajándéktárgyakkal készültek az adventi vásárra, amelyeknek nagy keletje volt.

január 16. központi írásbeli felvételi
január 22. A Magyar
Kultúra Napja
január 29. értesítés az elsô
félévben elért tanulmányi
eredményrôl
február 19. Farsang
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Ünnepek a Százszorszép óvodánkban
Szüret után is mozgalmasan
telt az élet a Százszorszép
Óvodában. Az ôsz második fe
le a mindennapi vidám játékok
mellett a már hagyománnyá
vált Márton-napi készülôdésrôl
szólt. November 11-ére libás
mûsorokkal, meseelôadásokkal
készültünk. A gyerekek kis mûsorai után a szülôkkel közösen
libás süteményt készítettünk,
majd lámpásainkkal felvonultunk a Zenepavilonhoz, ahol
közös éneklés mellett mindenkinek jólesett a forró tea.
November 21-én a Nyugdíjas esten vidám esernyôs tánccal köszöntötte a nyugdíjasokat
a Katica csoport, ami nagy si
kert aratott.
Nincs még egy olyan idôszaka az óvodai életnek, ami annyi
csodával és varázslattal lenne

Óvodai programok
Január
„Tündérek nyelvén” címû
mesedélutánon a gyere
kek az óvoda dolgozóinak
mesedramatizálását
láthatják. Ez alkalomból
meghívott vendégeink a
kötcsei ovisok és óvó nénik.
Február
Új néphagyományként ve
zetjük be óvodánkba a Balázsjárást.
Farsang
hete
február
közepén, jelmezes
felvonulással, télûzés kiszebáb égetéssel. A szülôket
szeretettel várjuk a farsangi mulatságba.

Készségfejlesztés
Apa és anya példája

Libajelmezekben táncoltak, libás sütit sütöttek, és lámpásokkal vonultak Márton napon.
teli, mint a december. A Mikulás érkezése, az ezer csillaggal, várakozással és szeretettel
teli adventi idôszak, a karácso
nyi készülôdés mosolyt csal
minden kisgyerek, óvó néni, és
dajka néni arcára.
A Pillangó csoport nagy

csoportosai adventi kiállításra
készültek. Nagyon szorgosan készítették, szaggatták és
díszítették a mézeskalácsokat,
amelyet az érdeklôdôk a Polgármesteri Hivatalban tudnak
megcsodálni egészen vízkeresztig.

December 4-én érkezett
hozzánk a Mikulás, akit a
gyerekek már nagy izgalommal vártak. Hála a sok szép
köszöntô versnek és énekeknek,
minden gyerek mosolyogva vehette át várva várt ajándékát.
Kovácsné Bartha Gabriella

Mikulás est mézes kaláccsal, kakaó-bárral
A mézeskalács sütés napján
finom
illatok
szálltak
a
mûvelôdési Házból. Több
család vett részt az idén,
mint tavaly, mert híre megy
a gyerekek körében milyen
hangulatos ez a készülôdés.
Kadácsi István, aki évek óta
a sütômesterünk, profi módon
vezényli már a munkálatokat. A gyerekek folyamatosan
végzik a minôségellenôrzést,
kóstolták az elkészült sütiket,
s mellé forró teát is kínáltunk.
Annyit sütöttünk, hogy maradt
azért a Mikulás ünnepségre is.
Tündérkoncert Mikulás-országban címû zenés elôadással
kezdôdött a Mikulás ünnepség.
A szereplôk bevonták a ki
csiket a mûsorukba. Majd 125
gyermek kapta meg a Mikulás

Az összes szárszói gyerek hivatalos volt a Mikulás estre
zsákjából a csomagot. Igazi
nagy szárszói családi esemény
volt, ahol szüleikkel, nagyszü
lôkkel együtt vendégül láttuk
a gyerekeket. Bôven volt süte-

mény, tea és kakaó. Az Árpás
pékségnek köszönet a finom
kuglófokért, mellyel bôvíteni
tudtuk a büfé kínálatát.
Apáti Emôke

Óvodánkban a játékos készség
fejlesztô foglalkozások segítik
gyermekeink fejlôdését.
Két
területet
szeretnék
kiemelni. A zene és a mozgás
beépül a mindennapi tevékeny
ségeink közé, hogy késôbb
kamaszkorban igényként je
lenjen meg a felnövekvô
nemzedék életében. A zenei
hallás kialakításának idôszaka
az óvodás korra tehetô. Azt
tapasztaltuk, hogy azoknak a
gyerekeknek, akiknek pici koruktól rendszeresen énekelnek,
jobban fejlôdik a beszéde, és
érzelmileg is kiegyensúlyozottabbak lesznek.
A mi óvodai zenei munkák
mellett a fakultatív zeneovis
foglalkozásokat is támogatom.
Óvodánkban hetente egy alkalommal /hétfôn/ Kósiné Koczkás Magdolna zenepedagógus
foglalkozik a gyerekekkel.
Az egészséges életmód
kialakításáért is sokat teszünk.
A mozgás koordinációs
készségek fejlesztését a nagy
mozgásokkal kezdjük, így a labdajátékok, az úszás, karate segíti az idegrendszer fejlôdését, és
jótékony hatásúak a gyerekek
személyiségének
fejlôdésére.
Óvodásaink szívesen mozognak a szabadban, és a tornate
remben egyaránt. A községben
szervezett sport-foglalkozásokra
/szülôi kísérettel/ jókedvvel és
lelkesen járnak.
Megfigyeltük, ha az édes
apa és édesanya szeret énekelni, zenélni, úszni, biciklizni,
vagy focizni mindez példaként
áll a gyerek elôtt és követni
fogja ôket.
Gyurcsekné Prekáczka Etelka
Intézményvezetô

Tíz év a Balatonért, egymásért Aranylakodalmat ültek
Reichert
Vilmos
és felesége,
Erzsébet

A jubiláló csoport.
A Nôk a Balatonért Egyesület elnöke,
Szauer Rózsa és a szomszédos, balatoni csoportok képviselôi is eljöttek a
balatonszárszói NABE-csoport 10. születésnapi ünnepségére. Dorogi Sándor
polgármester köszöntötte az alapító tagokat és a mostani 28 tagot, és a csoportvezetôt Kusiak Grazsynát. Elismeréssel szólt közéleti munkájukról, hiszen a

település minden összejövetelén aktívan
közremûködnek. Mivel a Balaton minden
kincsének a megóvása a fô feladatuk, a
gyerekekkel közös rendezvényeket is fontos feladatuknak tartják, hiszen nekik kell
megôrizni ezt a felbecsülhetetlen értéket.
A születésnapon az elmúlt tíz év
munkáját, eseményeit mutatták be az önkormányzat aulájában rendezett kiállításon.

A közös élet a
tervezgetéssel
kezdôdött, de
nagyon gyor
san a tettek mezéjére léptek, és a Zrínyi
utcai ház jószerivel két-, azaz négy-kezi
munkával épült, mert nagyon ritkán
hívtak szakembert. Aztán legnagyobb
örömükre megérkeztek a gyerekek, egy
fiú és egy lány. Sok boldogságuk tellett
bennük. Kiváltképpen, amikor jöttek az
unokák. A nagy boldogságnak aztán
vége szakadt, amikor a lányuk fiatalon
elment a minden élôk útján. Ez nagyon
megviselte lelküket, egészségüket. De
mintaszerûen élnek azóta is. A kertet nem hanyagolták el egyetlen évre
sem. Ez jelenti az élet állandóságát, a
megújulást, évrôl évre. Mindent megtermelnek saját részre, és a családnak, az
unokáknak: zöldséget, gyümölcsöt, túl
a hetedik X-en. Minden jó befôttel tele
van a kamra.

Puskás Géza
és felesége
A
szárszói
református
templomban
kötöttek
házasságot 50
évvel ezelôtt,
és itt is erôsítették meg
fogadalmukat. Puskás Géza ugyan
abban a házban lakik, amelyben
ô és édesanyja is született. Kovács
Adél Gabriella, Szatmárnémetibôl
származó, mûvész hajlamú szüleit
vonzotta a Balaton. Fiatalon, így kerültek egy portára. A hûség, a szeretet
bizonysága, hogy Géza azt mondja,
hogy újra kezdené, megint csak ôt
venné feleségül. Egy fiúk, egy lányuk
és négy unokájuk van, akikkel együtt
élnek. A nagyapa nagy hobbija, a
szôlô, a gyümölcsös, a nagymama
gyönyörûsége az unokák ellátása,
dédelgetése. A viszontszeretetrôl a
Zsófi unokájuktól kapott ajándék rajz
is tanúskodik.
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Elmúlt egy év – jön az új
Mit remélsz? – 2016-tól
Csak a szépre emlékezem! Vagyunk így jó néhányan, akik mérlegre teszik a 2015ös esztendôt. Persze, legalább annyian, azt mondják: Sok kívánni valót hagyott
maga után a magánéletükben, meg a közösségi életükben is. Ám mindjárt itt az új
esztendô, amikor megfogalmazhatjuk a kívánságlistát. Mit remélsz? Mit remélsz? –
2016-tól? Akikkel beszélgettünk, örömteli és elégedett emberek, és nem kergetnek
nagy álmokat jövôre sem.

Újra kell kezdeni!

Valami nagy durranás

„Rohanunk,
mintha életünk
k é s n é n k
le.
Egymás
mellett
úgy
megyünk el,
hogy egymás
szemébe
nem nézünk
soha. Kará
csony
lesz,
két nap, s egy
éjszaka, már
csak ennyi maradt az égi szép csoda.”
Takácsné Marics Margit az Új Élet Klub
vezetôje köszöntötte ezekkel a gondo
latokkal a klubtagokat, akik egy adventi lelki felkészülésre gyûltek össze,
amelyre meghívták Tomanek Péter katolikus plébánost.
ô pedig a következô gondolatokat
hozta Böjte Csaba lelkésztestvérétôl:
„Advent van! A határtalannak tûnô
éjszakában mit ér meggyújtani egy
pislákoló lángot? Nem tudom. Csak
azt tudom, hogy égni kell! Hogy újra
kell kezdeni minden vesztes csata után.
Hogy bármi is történt, fel kell állni, és
újra fellobbantani a fényt, a szeretetet,
a jóságot, az erényeket. Égni kell, még
ha önmagadat égeted is fel.”
Megköszönték ezt az üzenetet,
hiszen valamennyiüknek már nem
egyszer újra kellett kezdeni egy, vagy
több mûtét után. Takácsné Margit az
új évtôl is azt várja, hogy sikerüljön
a klubtagok testi-lelki bajain segíteni,
hiszen ez a közösség már önmagában
gyógyító erô.

– Akinek az
idén nem volt jó
a nyár, valamit
nem jól csinál,
–
mondja
Reichert Zsolt,
v á l l a l k o z ó .
– Nagyon sokat
fejlôdött
Szárszó.
Az
üzlet-tulajdono
soknak viszont nem várni kell a még
jobbra, hanem tenni is a még jobb ellátásért. A jövôre nézve, a fejlesztési
terveken gondolkodva kellene valami
nagy durranás. Olyan fejlesztés, amivel felülkerekedhetnénk a környezô
településeken, – de nem kerülne milliárdokba. Sajnos, nem tudom, mi lenne
az. Jó lenne sokakat megkérdezni, és
egyszer csak bejönne egy jó ötlet.

Egymásra hangolódva
Boldog, akinek
az a munkája,
ami a hobbija.
Vinkler
Laura iskolánk
ének tanárnôje
közülük való. A
siófoki középiskolásokat is rá
tudta hangolni a közös
éneklésre. Ebben a tanévben pedig
sikerült az a feltett szándéka: itt is
több gyereket motiválni, hogy kórustag
legyen. Sikerült: 37 tagú jelenleg az

énekkar, akiket egyre magasabb szin
ten szeretne megszólaltatni, mégpedig,
hogy versenyekre is benevezhessenek. A
következô nyáron, Siófokon rendeznek
egy nemzetközi Kálmán Imre fesztivált,
amelyen fiatalok és gyerekek is részt
vehetnek. Néhány szárszói szólóénekes
felkészítését már el is tervezte.

Legyünk öko-település!
Bodnár István és Susóczkyné Erika
olyan páros, akik folyton ötletelnek.
Leginkább Szárszó javára keresik a
lehetôségeket, mit lehetne jobbítani.
A közmeghallgatáson most energiatakarékos javaslataik voltak, aminek reméljük, lesz még folytatása.

Rendkívül hasznos lenne, ha vala
mennyi középületre, vagy nagy felüle
tû tetôre napkollektorokat szerelnének, mert azzal nagyon sok energiát
takaríthatnánk meg. Másrészt a rengeteg zöld hulladékból, nyesedékbôl,
és más hasznosítható hulladékból
is lehetne energiát nyerni, helyben.
A nagy vágyunk, ami jövôre, de a
távolabbi jövônek is szólna, hogy
legyen Balatonszárszó öko-település.
Elmegyünk egy tanulmány-útra, ahol
ez már megvalósult, és reméljük azzal a jó hírrel jövünk vissza, hogy ez
nálunk sem lehetetlen.

Sûrû sport-órarend
Sok visszatérô vendégünk volt a
nyáron, – mondja Zeleiné Kuti Kis Melinda, a Szárszó Étterem, mint családi

vállalkozás egyik vezetôje. – Olyanok,
mintha már ôk is családtagok lennének. Nagyon jó volt az idei nyár, sok
jó vendéggel. Tetszett, hogy bevezettük
a pénteki halászlé napot, amikor akár
elôjegyzésre nagyon sokat készítettünk.
Többen a menüt is megrendelték és
eljöttek érte. Tehát azt kívánom, hogy
soha rosszabb évünk ne legyen. A
három fiunk is egészséges, tanulnak,
sportolnak. László fonyódi gimnazista,
Botond 3. osztályos, Kristóf nagycsoportos óvodás. Komoly programozást
igényel, hogy a teniszt, a fociedzéseket
összehangoljam az úszással, sôt még a
kézilabdázást is tervezik. De ez legyen
a legnagyobb gondom jövôre is!

Nagymamai örömök elôtt
Az önkormányzatnak kölcsön
adott földek szép
paprika és paradicsom termése
nagyrészt Kenyér
Andrea gondos
munkájának
köszönhetô. Azt
mondja, nagyon
szeretett ott lenni, igaz, végig egyedül
dolgozott. Már csak a „szüretkor”
voltak segítôi. Közben elvégezte a
konyhai kisegítôi tanfolyamot. És ott
hon sem unatkozott, hiszen négy gyermeke van. Sôt az év elején nagymamai
örömök elé néz, így természetesen az a
vágya, hogy egészséges legyen a családja és a kis újszülött is.

A karácsony illata
Finom mézeskalács és fenyôillat lengte be a
polgármesteri hivatal auláját, ahol advent elsô
vasárnapján megnyitották a szárszói közössé-

Az óvónôk készítették, a gyerekek díszítették a
mézeskalács falut.

gek ünnepekre hangolódó kiállítását. Láposiné
Pozsega Piroska az ötletgazdagságot dicsérte:
az általános iskolások 2. osztályos napközis csoportja kedves rajzokkal mutatkozott be. A Nyugdíjas Klub ismét elhozta a régmúlt karácsonyok
hangulatát. A Százszorszép Óvoda gyönyörû
mézeskalács faluval lepte meg a nézôket. A Családosok Szárszóért szervezetében kicsik-nagyok
készítették az üvegekbe zárt karácsonyi hangulatot. A Baba-mama klub gazdagon feldíszített
karácsonyfával, a kicsik életkori sajátosságait
figyelembe véve díszítették a fát. A Karatésok
25 éves eredményeiket megmutatva, ötletesen
dekoráltak.
Két karácsonyi asztalt is láthattunk a kiállításon: nagyon szép, ízléses a József Attila
Általános Iskola terítéke, a Fiatalok Szárszói
Szervezete üdeségével, modernségével fogott
meg bennünket. A Polgárôrség ismét a sokszínû
munkával vett részt a kiállításon. Az Önkormányzat csillogó karácsonyfája mellett a NABE csoportunk pedig újdonsággal, úgynevezett grincs
fával – mondhatnánk fenyôkímélô, ágakból
készült dekorációval – mutatkozott be.

Örökségünk megôrzése
Kedves Szárszóiak! Fogjunk össze Balatonszárszó múltbeli
örökségének megôrzéséért! Az Önkormányzat által létrehozandó állandó helytörténeti gyûjteményhez várunk régi
tárgyakat (háztartási és munkaeszközök, lakberendezés,
ruházat), fotókat, dokumentumokat, és mindent, ami a múltat idézi. 2016. január és február hónapban a mûvelôdési
ház fiatal kulturális csapata felkeresi a lakosságot ez ügyben, kérjük, segítsék gyûjtô munkájukat!
Információ a mûvelôdési házban személyesen vagy
telefonon: 84/362-894, 30/5924-246, vagy az info.
szarszo@gmail.com e-mail címen.
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A NABE Szárszói Csoport és a József Attila Mûvelôdési
Ház szeretettel vár minden érdeklôdôt

Balatoni Téli Esték rendezvényeire,
amelynek helyszíne a Nyugdíjas Klub (Szemesi u. 3.).
2016. január 13. (szerda) 16.30
„A MAGYAR FESTÉSZET MAGÁNYOS CÉDRUSA”
Horváth Mariann elôadása Csontváry Kosztka Tivadarról
2016. február 3. (szerda) 16.30
„AZ UNIVERZUM MEGMARADÁSA”
dr. Bölcsföldi József csillagászati elôadása vetítéssel.
„Játsszunk együtt!” A Nôk a Balatonért Egyesület
Szárszói Csoportja

Jótékonysági bál
az iskola javára
2016. január 16. (szombat) 20 órától kifulladásig
a Mûvelôdési Házban.
Zenél a Fair Trió.
Batyus bál! Tombola!
Tini Disco 15.00 – 18.30-ig
A bevételbôl a tavalyi évhez hasonlóan egész napos
kirándulást szervezünk a gyerekeknek.
Várjuk a tombola felajánlásokat,
és délutánra a gyerekeknek süteményt.
Infó, asztalfoglalás, jegy: Bartha Mercedes 30/2817-812
Jegyár: helyszínen 2000 Ft, elôvételben 1500 Ft
a Szülôi Munkaközösség tagjainál.

JÁTÉKOS VETÉLKEDôRE, EGY VIDÁM DÉLUTÁNRA
hívja a civil szervezeteket, alkotó közösségeket, baráti társaságokat.
Várjuk 4-6 fôs csapatok jelentkezését, elôzetes felkészülés nem
szükséges, csak a jókedveteket hozzátok magatokkal!
A játék idôpontja: 2016. február 20. 15 óra, helyszíne
a József Attila Mûvelôdési Ház. Jelentkezni személyesen vagy
telefonon lehet 2016. február 6-ig Kusiak Grazynánál (30/3472250) vagy Dancsecs Kláránál (30/5924-246).
A József Attila Általános Iskola
szeretettel meghív minden érdeklôdôt
a Magyar Kultúra Napja alkalmából
rendezendô ünnepségre

2016. január 22-én 14 órára
a mûvelôdési házba.

Szárszói farsangoló

Kodály Zoltán: Háry János c. mûvét elôadják
az iskola diákjai.

Farsangolni hívunk minden játékos
kedvû kicsit és nagyot,
fiatalokat és családokat

A belépés díjtalan!

A BABA – MAMA KLUB

Farsangi rendezvényre várja sok szeretettel
a kisgyermekes Anyukákat és a kicsiket

2016. február 9-én
10 órakor

a művelődési házba.
Infó: Horváth Anita 30/354-2121.
A Balatonszárszói Polgárôr Egyesület szeretettel vár minden kedves vendéget 2016. február 13-án 20 órától a
Mûvelôdési Házba egy fergeteges

FARSANGI BÁLBA.
Zenél a Napsugár Duó. Jelmezes felvonulás 21 órakor!
Belépôjegy helyszínen 1500 Ft, elôvételben 1000 Ft
február 1-tôl. Jegyek kaphatók: Apáti Kingánál, Óvodában –
Apáti Emôkénél, Pipacs ABC-ben – Romposné Erzsikénél.
Asztalfoglalás és információ: 30/578-1385.
Minden jelmezbe öltözött vendégünknek ajándékkal kedveskedünk.
Büfé: Zsombók Miklós.

Sok szeretettel várunk
minden érdeklôdôt Dr.
Garamvölgyi László: Bûnmegelôzés-alapú társadalom – Prevenció a XXI.
században címû könyvének bemutatójára
2016.
január
15.
(péntek) 17 órára.
Helyszín:
Polgármesteri
Hivatal díszterme. Várjuk
szeretettel a dedikálással
egybekötött író-olvasó találkozóra.

„A zene az kell, mert körülölel.”

20 éves a

Soli Deo Gloria Kórus
Kedves Szárszóiak! Sok szeretettel hívunk és
várunk mindenkit 20 éves Jubileumi Koncertünkre 2016. február 27. (szombat)
17 órára, amelynek helyszíne a Református
templom.

JÓZSEF ATTILA EMLÉKHÁZ
TÉLI NYITVATARTÁSA, PROGRAMOK

2016. január 30-án (szombat)

a mûvelôdési házba.
16 órától álarckészítés, farsangi játszóház, mókás játékok, arcfestés,
fánkverseny és táncverseny.
A programok után farsangi fánkot, zsíros kenyeret, teát és forralt bort
kínálunk.
Családoddal, barátaiddal együtt szeretettel várunk!
19 órától farsangi házibuli karaokéval!
Infó: a mûvelôdési ház vezetôjénél 30/5924-246.

Meghívó

A József Attila Emlékház és a
József Attila Mûvelôdési Ház
szeretettel
vár
minden
érdeklôdôt
a Magyar Kultúra Napja
alkalmából
2016. január 23-án 15 órakor

Az Emlékház a téli idôszakban elôzetes telefonos bejelentkezés
alapján látogatható. Kérjük, látogatási szándékát legalább
1 nappal érkezés elôtt jelezze!
Bejelentkezés és információ: 06 30/8649-134.
PROGRAMOK, ESEMÉNYEK:
2016.01.22-23 / Magyar Kultúra Napján,
mindkét napon, 10:00 – 17:00 óráig a belépés ingyenes!

Tallián Mariann és Lázár Balázs
színmûvészek
versszínházi
elôadására. „Bicskám és szívem
kinyitva” Nagy László és Szécsi
Margit mûvei alapján.

2016.02.13. 14:00 órától Bálint-napi Csokimûhely.
Kézmûves foglalkozásunkon most Te is megtudhatod, hogyan
készül a csokoládé. Ajándékozd meg szeretteidet saját készítésû
bon-bonokkal vagy táblás csokival!

Helyszín: az Emlékház.
A belépés díjtalan!

A foglalkozáson való részvétel korlátozott számban, bejelentkezés
alapján lehetséges Földes Csillánál: 70/334-5423.

A

mûsorrendje
Magazinmûsorral
minden
hónap második és negyedik
hétfõjén 19 órakor jelentkezünk: 2016. január 11-én,
25-én, február 8-án és 22-én.
Ismétlés az adást követõ szombaton14-16 órakor, vasárnap
10-12 órakor, hétfõn19 órakor.
Email: szarszotv@gmail.com.

Könyvtári hírek
Szeretettel várjuk régi és új olvasóinkat, ingyenes szélessávú internet, Wifi, szkennelési
szolgáltatással állunk rendelkezésre.
Szeretnénk egy múltidézô faluképsorozatot létrehozni, ezért
kérjük, hogy akinek van fényképe régi szárszói házakról vagy
utcarészletrôl, jelezze a könyvtárnak telefonon: 84/343-397,
vagy e-mailben: konyvtarszarszo@gmail.com, vagy facebook.
com/Balatonszárszó-Községi-Könyvtár.
Kézmûves foglalkozások: 2016. január 20. farsangi papírmasé
álarckészítés, február 10. tavaszváró virágcserép készítés.
A könyvtár nyitva: hétfô 11.00-15.00, kedd szünnap, szerda,
csütörtök 12.00-18.00, péntek, szombat 9.00-13.00.
December 22-tôl január 3-ig zárva tartunk.
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Nôk az egészségért
MIRE JÓ AZ AEROBIK?
A legtöbben elsôsorban azért jönnek el az
aerobik edzésre, mert fogyni szeretnének.
Az aerobik azonban önmagában nem
nyújt erre a problémára segítséget. Né
hány alkalom után viszont már azt vesszük
észre magunkon, hogy az erônlétünk jobb
lett, a napi stresszt kitomboljuk magunkból,
energikusabbak vagyunk. Nincs egészség
re károsító hatása. A zene és a társaság a
mozgással együtt a legjobb kikapcsolódás
az egészségünk érdekében! Mindenkit
szeretettel várok a 2016-os évben is!
Kellemes karácsonyt és boldog új évet
kívánok minden régi és leendô sporttár
samnak!
Hajdú Judit

✟ Gyászközlemény
2015. Október 29-én Fôzy Gyuláné
Bartók utcai
2015.november 12-én Nyemcz
Károly Zrínyi utcai
2015. november 13-án Rompos
Károly Új Élet utcai
2015. november 14-én Torma Lajosné (Irk Margit) Szóládi utcai lakos
hagyott itt örökre bennünket.
Részvétünket fejezzük ki 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:
Kusiak Grazsyna,
Szõke György,
Nagyné Kelemen Krisztina

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

A MERIDIAN TORNA JÓTÉKONY HATÁSAI 
Akik megtanulták és gyakorolják ezt az
egyszerû tornát, megtapasztalták, hogy
milyen nagyszerû gyógyító ereje van.
Például elmúlt a fejfájásuk, a váll és térd
fájdalmuk, energikusabbá váltak, immunitásuk erôsödött. Együtt tornázni nagyon
jó. Buzdítok mindenkit, hogy csatlakozzon és ismerje meg a meridián-tornát, ezzel sokat tesz az egészségéért.
Hétfôn és szerdán 17 órakor a
kultúrházban mindenkit szeretettel vár
Schmidtné Bereczky Ibolya.
A JÓGA HARMONIZÁL
A jóga olyan lassú, légzô gyakorlatokkal társított mozgás, amely a testtartások

A meridián torna, – de a többi is kondícionálná a férfiakat is!
révén képes áttisztítani, „átszellôztetni”
a testet és jó erôben megtartani. A nyújtások lazává, rugalmasabbá teszik az
izomzatot. A csoportunkban már többek
megtapasztalták a jótékony hatását, és
azt mondják testileg és lelkileg is kiegyen

Karate – éremhullás
Október 17-én Pusztaszabolcsra
látogatott a Balaton Budo csapata, ahol tíz klub 140 verseny
zôje mérkôzött a dobogós helye
zésekért. Az alábbi eredmények
születtek:
Simon Boldizsár kata ezüst-,
kumite bronz-, Krukk Cintia kata
ezüst-, kumite bronz- Fekete Attila kata bronz-, kumite ezüst-,
Susóczki Richárd kata arany-,
Simon Zoltán felnôtt kata arany-,
kumite arany érem.
Október 24-én rendezték meg
a budaörsi Városi Sportcsarnokban a Hungarian Open 2015
Cégmester Kupa elnevezésû nem
zetközi karate versenyt, ahol Sze
kér Bálint junior katában arany
érmet szerzett.
Szigetszentmiklós adott otthont
november 7-én a 2015-2016 évi
tanév Karate Diákolimpiájának,
amelyet idén 20. alkalommal
rendeztek meg.
Az alábbi eredmények szület
tek: Susóczki Richárd kadett
kata bronz-, Farkas Csaba kata
bronz-, kumite +30kg arany-,
Szekér Bálint junior kata arany
érem.

November 21-én rendezték
meg Budapesten 19. alkalommal a Kodomo Kupa elnevezésû
„motívációs” karate versenyt,
ahol 28 egyesület több mint
500 versenyzôje lépett tatamira. Eredményeink: Krukk Cintia
kata bronz-, kumite ezüst-, Jerkus
Brájen kata ezüst-, kumite ezüst-,
Marton Lili kata arany-, kumite
bronz-, Nagy Rebeka
kata
bronz- ,kumite ezüst érem.
November 28-án a tököli
Városi Sportcsarnok adott ott
hont a Goju Ryu Sziget Kupa
elnevezésû karate versenynek,
ahol 10 klub 140 versenyzôje
lépett tatamira. Érmeseink: Jerkus
Brájen kata C bronz-, kumite
ezüst-, Farkas Csaba kata arany-,
kumite ezüst-, Susóczki Richárd
kata arany érem.
November 29-én Szigetszentmiklóson rendezték meg a Hungarian Tatami Team Kupa nemzetközi kvalifikációs karate versenyt,
ahol 40 klub,10 ország 680
karatésa mérette meg magát. U21-es korosztályban Szekér Bálint
ezüst érmet szerzett.
Somogyi Péter edzô

Labdarúgás

Új sportruházatot kaptak
Az 2015/2016 szezonban változott a bajnoki kiírás. A felnôttek mellett U-19-es és U-16-os
csapatokat indítottunk a megyei
II-es bajnokságban. Ezenkívül
természetesen az öregfiúk is indultak. Örvendetes, hogy alakult
egy nôi csapat is, akik elindultak
egy bajnoki tornán.
Szeretnék beszámolni egy
adományról: az idén a Bozsikosok és az U-16-osok egy vállalkozó
jóvoltából
komplett
öltözetet kaptak (melegítô-meznadrág-sportszár).
Ugyan csak egységes öltözetet
(sapka-széldzseki-mez-nadrágsportszár, sporttáska és melegítô
szett) kapott a Tao pénzbôl az
U-19, és pártolói, támogatói pénz
bôl a felnôtt csapat is. Köszönet
valamennyi támogatásért!!!
ôszi helyezések és csapat
létszámok:

Felnôttek
23 fô 11. hely
U-19
20 fô 2. hely
U-16
21 fô  	 4. hely
Öregfiúk
20 fô 5. hely
Nôi csapat 12 fô 5. hely
Összegzésül
elmondható,
hogy a szakosztály létszáma a
fenti csapatoknál 96 fô. Ebbôl 54
fô utánpótlás korú + 31 Bozsikos
(tehát 85 fô 20 év alatti sportolója van a szakosztálynak).
A bajnokság és az edzések
szünetelnek. A felkészülés vár
hatóan januárban kezdôdik minden korosztálynál. Remélhetôleg
sikerül néhány igazolással erôsíteni a csapatokat. Ez fôleg a
felnôtteknél lenne nagyon fontos!
A szokásos éves közgyûlést
egyesületünk 2016. február 26án, pénteken 18 órakor tartja a
mûvelôdési házban.
fj. Sarang Sándor
(szako. vezetô)

súlyozottabbá váltak. Minden korban
elkezdhetô. Január 5-tôl, keddi napokon
az óvoda épületében, a volt könyvtár termében 17,30-tól 19 óráig gyakorlunk.
Egészségben bôvelkedô új esztendôt!
Oláh Erzsébet

Meghívó a Sportegyesület közgyûlésére
A hagyományos évzáró és évnyitó sportegyesületi
közgyûlést 2016. február 26-án, pénteken, 18 órakor rendezzük a mûvelôdési házban.
A vezetôség beszámol a múlt évi sikerekrôl, és
vázolják az idei célokat, tennivalókat is. Szeretettel
hívjuk és várjuk sportolóink apraját, nagyját családtagjaikkal együtt! 
Harmath Imre elnök

Asztalitenisz
Pezseg az élet a szakosztálynál, elkezdôdtek a megyei és
dél-balatoni csapatbajnokság küzdelmei. Elsô csapatunk
hét mérkôzésbôl hatot megnyert és jelenleg a második helyen áll, egy fordulóval az ôszi szezon befejezése elôtt
Eredmények: B.szárszó I.- Lengyeltóti II. 16-2, B.
szárszó I.- KAC-STIGA-BIGA Kaposvár 10-8, B.szárszó
I.- Siófoki AK II.-15-3, B.szárszó I.- Darányi KSE.15:3, B.
szárszó I.- Lengyeltóti I. 1
B.szárszó I.- Tabi VSE I.
10:8, Siófoki AK I.- B.szárszói I. 13:5.
Második és harmadik csapatunk a dél-balatoni bajnokságban szerepel váltakozó eredményekkel.
Két megyei egyéni versenyt is rendeztünk az ôsszel: Fehér Sándor Emlék Verseny: Hat településrôl húszan neveztek. Eredményeink: férfi egyéni: 3. Fehér András, 3.Tóth
László, férfi páros: 3. Fehér András - Hüvösvölgyi Péter
A verseny után közösen koszorúztuk meg a névadó
sírját. Somogy Megye Veterán Bajnoksága, 22 induló.
Eredményeink: 60-64 évesek: 2. Békés András, 65-69
évesek:1. Muskó Zoltán, 70-74 évesek:1. Hüvösvölgyi
Péter Az ôsz folyamán három országos veterán ranglista
versenyen vettem részt és 3 második és egy harmadik helyezést értem el.
Hüvösvölgyi Péter

Szívbôl és élvezettel

A nôi focicsapatunk a legfiatalabb, de feltörekvô együttesünk.
Barcson, sajnos dobogós helyezést nem tudtunk elérni,
mivel olyan csapatok ellen léptünk pályára, akik már
több éve játszanak együtt. Mi még „egy évesek” sem
vagyunk. Így inkább a tapasztalatszerzés és az össze
szokás volt a lényeg. Mi próbálunk a tôlünk telhetô módon – család és munka mellett – szívbôl és élvezettel
focizni. Köszönjük mindenkinek, aki drukkol nekünk és
támogat minket.

