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’56 dicsôsége a magyaroké

A Balatonszárszói Nagyközségi Önkormányzat az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére ünnepi megemlékezésre hívta
a település lakosságát október 23-án a
József Attila Mûvelôdési Házba. A jubileumi programot a Tabi Fúvószenekar
koncertje nyitotta meg ragyogó ôszi napsütésben.
A Himnusz eléneklése után ünnepi beszédet mondott Konc Gáll László református lelkész.
A forradalom 60. évfordulóján vagyunk itt együtt. Van, aki emlékezik a személyesen is megélt napokra, és van, aki
arra emlékezik, amit szüleitôl, nagyszüleitôl hallott vagy örökségként kapott 1956
szellemiségébôl. Ma szabadon emlékezhetünk, és ez egy nagyon fontos dolog.
Nem kell rettegnünk büntetéstôl, megtorlástól, hátrányos megkülönböztetéstôl.
60 év eltelt…és most itt vagyunk együtt
Balatonszárszón. Emlékezünk 56-ra, de
ettôl sokkal több kell, hogy legyen 56
öröksége. Mert az emlékezés nemcsak
egyfajta múltba való merengést jelent, az
egykori események felidézését, hanem az
emlékezésbôl mi magunk is erôt, tartást,
biztatást merítünk.
Manapság, amikor az egyetemes emberi értékek gyengülését tapasztaljuk a
tisztelet, megbecsülés és áldozathozatal
terén, jó lenne, ha mi is meg tudnánk
erôsödni abban, amikor 56 hôseire emlékezünk, hogy van helyünk és van küldetésünk ebben a világban, egyénként és

Szüreti mulatság
– tetôfokon

Az ünnepi szónok Konc Gáll László
református lelkész kiemelte: Van Vinkler Laura és Csehi Andrea az általános iskola két pedagógusa szerkesztette és rendezte
küldetése népünknek, és ehhez lé- azt a dokumentum-játékot, amely a gyerekek, a fiatalok áldozatvállalásának állított megrázó
lekben össze kell kapaszkodnunk! emléket.
közösségként egyaránt. Mert emlékezés
nélkül, a bennünk-velünk élô örökségünk
szüntelen tudatosítása nélkül csupán „gyarló”, mának élô emberek vagyunk, akik
nem látnak túl kicsinyes, földhöz ragadt
korlátaikon és vágyaikon. De ha emelt fôvel vissza tudunk tekinteni, és büszkén vállaljuk a lelki-szellemi közösséget az értünk
áldozatot hozó eleinkkel és mindezekért
még köszönetet is tudunk mondani, akkor
reménykedve tekinthetünk a jövô felé, mert
az emlékezés által tudatosul bennünk az,
hogy honnan jövünk, milyen utat tettünk
meg idáig és azt is látjuk tisztán: hová

tartunk. Van célja, feladata és küldetése
népünknek, nemzetünknek, közösségünknek. Küldetésünk van arra nézve, hogy
mindazt, amit kaptunk, általunk is büszkén
felvállalt, hûséggel megôrzött és utódainknak továbbadott örökség legyen.
56 dicsôsége a miénk, magyaroké.
Teljesen függetlenül attól, hogy ma melyik politikai táborhoz tartozunk; hívôk
vagyunk vagy Isten nélkül élünk, fiatalok,
vagy megettük már a kenyerünk javát. 56
emléke össze kell, hogy kovácsoljon bennünket; kell hogy reményt adjon nekünk
a jövendôre nézve. Nem feledkezhetünk

A kis elsôseink

meg róla, akik akkor fegyvert ragadtak az
elnyomás ellen, elsôsorban nem magukért
tették, hanem gyermekeikért, unokáikért,
egyszóval értünk, - fejezte be megemlékezését Konc Gáll László.
Az ünnepi mûsorban a József Attila
Általános Iskola tanulói bemutatták, hogy
1956 a fiatalok forradalma volt. Eggyé
kovácsolta a magyarokat: vallásra, rangra, politikai hovatartozásra való tekintet
nélkül. Nem adta meg egykönnyen magát!

(Folytatás a 2. oldalon.)

Ökumenikus
megemlékezés
a történelmi egyházak
képviselôinek részvételével

2016. november 1-én,
15 órai
kezdettel a temetô ravatalozójánál.
A szüreti mulatság reggelén úgy tûnt,
hogy a látványos lovas kocsis felvonulást
elmossa a zuhogó esô. Ám a szervezôk,
a résztvevôk, és mindazok, akik a menet
fogadására hatalmas terülj asztalkákkal
készültek, szépen fohászkodtak. Délben
már ragyogóan sütött a nap! Így a két testvértelepülés küldöttsége - Lapanówból és
Gyergyóalfaluból – teljes pompájában láthatta a felvonulást, és a mulatozás minden
pillanatát élvezve vitték hírét a fergeteges
jókedvünknek.
Hosszú az a névsor, akiknek köszönetet
mondunk mindazoknak, akik hozzájárultak az emlékezetes mulatsághoz.

(Cikk a 6. oldalon)

„
Az elsô osztályosok tanító nénije: Mikulcza Gáborné
Minden évben nagy izgalommal várjuk az elsô osztályos gyermekeinket.
Az iskolánk – de a településünk - jövôje
ugyanis a gyermekek, illetve a szüleik
kezében van. Szeretnénk, ha a szülôk
közelebbrôl, és teljes részletességgel
megismerkednének az iskolánkkal,
amelyrôl megbizonyosodnának, hogy
jó pedagógusi gárda, jó tárgyi feltételekkel gondoskodik a gyermekek szel-

lemi-testi, lelki fejlôdésérôl. Nagyon
sok kitûnô példát tudtunk mutatni a
több, mint ötven éves iskola sikeres
diákjainak élettörténetébôl. Reméljük,
hogy az idén elsô osztályosok is a
szárszói iskola hírnevének méltó folytatói lesznek.

Mindazokért,
kiket nem láttunk
már régen,
Akik velünk együtt
ünnepelnek az
égben,
Kiknek ôrizgetjük
szellemét,
Mindazokért
egy-egy gyertya
égjen.

„

(Az iskolai eseményekrôl készült összeállításunkat a 4. oldalon olvashatják)

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendot kívánok a képviselo testület
és a polgámesteri hivatal minden munkatársa és a magam nevében a település minden lakójának!
Dorogi Sándor polgármester

www.balatonszarszo.hu

2 SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ

Választási félidôben
Igen mozgalmas két évet tudhat
maga mögött Balatonszárszó
képviselô testülete. Minden napi
ügyekbôl, törvényi változtatásokból is bôven kijutott, és közben készülni, tervezni kellett egy
hosszú távú fejlesztési idôszakra. Egy-egy képviselôtestületi
ülés – gyakran a Szárszó TV
élô adásában láthatták – nem
ritkán késô estébe nyúlt – mert
tucatnyi kérdésben kellett dönteni. A képviselôk, ki-ki a maga
területén, és bizottsági munkájában többlet feladatot is vállalt,
hiszen külön megbeszélések,
egyeztetések, pénzügyi konzultációk alkalmával gyorsíthatták
meg az aktuális, vagy határidôs
ügyek intézését.
Ez alkalommal a képviselô
testület három tagját kértük meg
egy rövid összegzésre, hogy
válaszoljanak az alábbi két kérdésre:
1. Hogyan értékeli képviselôi
munkáját a választási ciklus félidejében?
2. A második félidôben mire
törekszik, mit tart fontosnak?
APÁTI KINGA CSILLA
1. A programomban szerepelt
az idôsek segítése. A mai napig
nagyon fontosnak tartom, hogy
ôket segíteni kell! És nemcsak
ôket, hanem mindenkit, aki „elesett”, akinek szüksége van rá!
A mindennapokban a Humán
Bizottsági munkámban gyakran
találkozok megoldásra váró
problémákkal. Mindig igyekszem a maximális segítséget
megadni, igaz az új szociális
törvény megnyirbálta a lehetôségeinket. Balatonszárszón a szociális gondozás magas fokon
mûködik, igaz, az Önkormányzatnak mélyen bele kell nyúlni a
zsebébe, de ezt a segítô szolgálatot megítélésem szerint életben
kell tartani, mert (én sem hittem
volna) óriási nagy szükség van
rá településünkön!
Ugyanígy a téli tûzifára
minden arra rászoruló bizton
számíthat. Az idén éltünk a pályázati lehetôséggel, így ebben
az évben is tudunk a kisnyugdíjasoknak és a rászorulóknak
segíteni.
A fiatalok tovább tanulásában is tudunk segíteni! Ebben

az évben is támogattam a központi pályázathoz való csatlakozást, ahogy az elmúlt években
is, minden beadott pályázatot
támogatni tudunk. A Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület egyik
alapító tagjaként próbálom elérni, hogy a fiatalság lásson itt
jövôt Szárszón, illetve a már elköltözött fiataljainkat próbáljuk
hazacsalogatni.
A civil szervezeteket összefogva sikerült pár dolgot kijavítani, felújítani községünkben, de
még vannak feladatok.
2. Lehetôséget látok egy
bölcsôde létesítésében. A dokumentumok, anyagok már készen
vannak, és ha a megvalósítás
apró szikráját látjuk, mi tüzet csiholunk belôle! Ugyanígy lehetôséget látok az itt lakó és itt élô
emberek foglalkoztatására, hiszen egy nagy projekten dolgozunk, ami tele van lehetôségekkel. Én nagyon pozitív vagyok e
téren, és minden erômmel azon
leszek, hogy ezek a dolgok
megvalósuljanak!
NAGY ZOLTÁN
1. A legfontosabb megjegyzésem a kérdéssel kapcsolatban,
hogy a választási ígéreteim teljesülését nem személyes sikerként
élem  meg, hanem a Polgármester Úr és a Képviselô Testület
közös munkájaként. Bármilyen
komoly döntés meghozatalához
közös akaratra és egyetértésre volt szükség! Így kiemelném
(a teljesség igénye nélkül) a
számomra legfontosabbakat: a
temetô folyamatos fejlesztését; a
Rákóczi utcai csapadékvíz elvezetését; árkolásokat; a Hunyadi
J., Esztergom, Móricz Zs. utcák
teljes útburkolatának, valamint
a Petôfi S. és az Akácos utca
keresztezôdésének
részleges
felújítását; a két új üzletet a volt
Bazársor helyén; a strand folyamatos fejlôdésének leraktuk az
alapjait; a teniszpályát folyamatosan fejlesztjük;
– Megtiszteltetésnek, és eddigi munkám elismeréseként vettem tudomásul Polgármester Úr
felkérését – a Képviselô Testület
egyetértésével – a Környezetvédelmi, Turisztikai és Területfejlesztési Bizottság lemondott elnöke feladatkörének ellátására.

‘56 dicsôsége a magyaroké

2. Óriási fába vágtuk a fejszénket egy, a Balatonszárszó
Nagyközséget mondhatni teljes
egészében átölelô fejlesztési tervünkkel. Egy éve minden egyes
tárgyaláson részt veszek és kiváló munkakapcsolatot ápolok
az országosan is komoly referenciákkal rendelkezô szakembergárdával! Remélem, ennek a
munkának soha nem lesz vége,
mert ez Szárszónak jót jelent!
Rajtam nem fog múlni!
KORCZ MIKLÓS
1. Nem ígértem egyebet, az új
képviselô testület tagjaként kiállok az Önök érdekeiért és az eddigi sikerek továbbviteléért. Amit
lokálpatriótaként elkezdtem és
„hozzátettem” a falum élhetôségéért, a szárszóiak boldogulásáért, választóim bizalmával
felruházva a képviselô testület
tagjaként is, körültekintôen és
nagy aktivitással folytatom. Képviseletükben mindig a közösség
érdekeiért, nem egyéni érdekek
mentén dolgozom. „Erôs vagy
tehetôs emberek érdekeiért harcolni nem virtus.” A sok megkeresés és pozitív visszajelzés,
amit kapok, megerôsítenek
abban, hogy tevékenységem
érdemes a balatonszárszóiak
szolgálatára.
2. A jövôrôl? Polgármester
Úr már több alkalommal a közösség elé tárta, hogy a testület
elkötelezett egy nagyszabású
fejlesztési terv elkészítésében,
amit szakértôi csoportok bevonásával igyekszünk csiszolgatni és pályázatképessé tenni. A
tervben szereplô fejlesztések
megvalósulásával Balatonszárszó egy új, magasabb pályára
emelkedhet, megélhetést biztosító munkahelyek jöhetnek létre,
az állandó lakosság száma növekedhet, kistérségi szerepünk
felértékelôdhet, meglévô és új
intézményeink stabilan állhatják
a következô idôszak kihívásait.
Ezen dolgozunk. Azonban ezen
felül továbbra is arra törekszem,
hogy az állandó lakosok mindennapjait megkönnyítô, általuk
jogosan elvárt vagy a képviselôk elé terjesztett igényeikre
valós intézkedéseket hozzon a
testület.

Nemzeti ünnepeinken Dorogi
Sándor polgármester kitüntetéseket ad át Balatonszárszó
Nagyközség Képviselô-testülete
nevében azoknak, akik a település közösségéért kiemelkedô
munkát végeztek. Ez alkalommal
Egry Ágnes, Fodor Rudolf és Fleck

László vette át az emlékplakettet
és az ezzel járó oklevelet.
Az ünnepség az ’56-os emlékmûnél zárult, ahol az önkormányzat, a pártok-, a helyi intézmények-, a civil szervezetek
képviselôi helyezték el az emlékezést virágait.

Az új karvezetônk meséje
Dorogi Sándor polgármesterünk erôsen kötôdik Ebes városához, ahol a mûvelôdési ház
igazgatójaként néhány évtizeddel ezelôtt lelkesen szervezte a
kulturális életet. Többek között
zongora tanulásra toborozta a
kisiskolásokat.
Ircsi elsô osztályos volt. Amint
haza ért, nyomatékosan megkérte az éppen létrán álló, szobafestéssel foglalkozó édesanyját,
hogy azonnal menjenek beiratkozni. Nem holnap, mert akkor
már késô lesz! Így kezdôdtek el
Ebesen a tanulmányai, ahová
Debrecenbôl járt a tanárnô. A
gyerekek többségének lelkesedése nem sokára alábbhagyott,
meg a tanárnôé is. Nem így az
övé. Sôt, szárnyalt. Olyannyira,
hogy felsô tagozatos korában
már egyedül utazott Debrecenbe, az ottani zeneiskola diákja
lett. Egyenes út vezetett a zenemôvészeti szakközépiskolába,
és csodálatos éveket töltött a
Kodály Leánykarban. Minderrôl
tudott Dorogi Sándor, aki fellépéseknek is részese volt, és Ircsi
szüleinek is ismerôse.
Következô állomás Pécs, a
Janus Pannonius
Tudomány

E g y e t e m
ének-zene-karvezetô szaka.
Éppen végez,
és azon a nyáron összetalálkozik Dorogi
Sándor
Ircsi
édesanyjával. Persze, a tehetséges lánya felôl érdeklôdik.
Éppen állást keres! Nem kell tovább keresni! Megkapja a balatonföldvári zeneiskola címét.
Már csak a személyes találkozás volt hátra Kapusné Dojcsák
Edittel. Azóta is, immár 23 éve
itt tanít. De még egy diplomát
szerzett, a Liszt Ferenc Zenemôvészeti Fôiskolán, szolfézs-karvezetô szakon.
A történetre rátesszük a koronát, mint a zenében, és a
mesében. A balatonszárszói
Soli Deo Gloria kórus vezetôje
– új munkájára, énekmûvészi
pályájára tekintettel – elköszönt
a vegyes kartól. Kit is kérhetett
volna fel Dorogi Sándor polgármester a karvezetésre, mint
Cziberéné Ráduly Irént, aki mint
a mesében, már évek óta balatonszárszói, Tavasz utcai lakos,
két gyermek édesanyja.

Bemutatkoznak a Polgármesteri Hivatal új munkatársai
MIKITÁNÉ VARGA
GYÖNGYI vagyok,
a
Balatonszárszói
Közös
Önkormányzati Hivatal által kiírt
gazdasági ügyintézô
(gazdasági
vezetô)
pályázatra jelentkeztem, melyen sikeresen szerepeltem.
A Budapesti Gazdasági Fôiskolán
szereztem a felsôfokú szakirányú végzettséget, ezen kívül mérlegképes könyvelôi végzettséggel rendelkezem.
Nyíregyházáról költöztem Balatonszárszóra férjemmel. Elôzô munkahe-

lyemen szintén pénzügyi vezetôi illetve
gazdasági vezetôi feladatokat láttam el.
Munkakörömhöz tartozik az Önkormányzat és intézményei gazdálkodási
feladatainak koordinálása, szervezése,
együttmûködve a Pénzügyi Bizottsággal,
kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral, jelentési kötelezettségek pontos teljesítése. Költségvetéssel, beszámolóval
kapcsolatos feladatok ellátása.
GÁL ÉVA vagyok, 2005-tôl balatonszárszói lakos, 2010-ben végeztem a
Budapest Gazdasági Fôiskolán Zalaegerszegen közgazdászként, ezt követôen vé-

geztem el a mérlegképes
könyvelôi képesítést vállalkozási szakon.
Egy
vállalkozási
cégnél dolgoztam mint
könyvelô, utána 2013ban kisfiammal Zalánnal, majd 2015-ben
kislányommal voltam otthon.
Jelenleg pénzügyi ügyintézôként
dolgozom a Balatonszárszói Önkormányzatnál: feladatköröm a BALATONSZÁRSZÓI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA és
konyha illetve a Kötcsei Óvoda és konyha teljes pénzügyi ügyintézése.

BALASSÁNÉ VINKLER IVETT vagyok,
családommal itt élek
Balatonszárszón.
2008 óta a balatonszárszói
általános
iskolában voltam iskola titkár. 2016.
június óta dolgozom a Balatonszárszói Nagyközségi Önkormányzatnál
szociális ügyintézô munkakörben.
Feladataim közé tartozik a szociális
étkeztetés, házi segítségnyújtás, szociális és gyermekvédelmi feladatok
ellátása.
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Fejlesztési cél: vonzóbbá tenni a Balaton partot Mérlegen az idei nyár
A partmenti létesítmények projektcsoport fejlesztéseinek fô célja, hogy megteremtse a Balaton
egyik kiemelkedô turisztikai vonzerejével rendelkezô település
egységes arculatát úgy, hogy
kialakuljon egy térségszervezô
erôvel rendelkezô idegenforgalmi központ. További törekvés,
hogy megerôsödjenek a városi
funkciók, és létesüljön egy új,
kiterjedt városközpont, egy központi hely a település lakosainak
és az idelátogató turistáknak
egyaránt.
A partmenti fejlesztések kialakítása lehetôvé teszi a balatonszárszói lakosok számára a
szabadidô megfelelô környezetben történô eltöltését, és számos
szolgáltatás helyben, illetve egy
helyen történô igénybevételét.
Ezen belül:

− a kulturális intézmények fejlesztése segít abban, hogy ismét
fellendüljön a jelentôs kulturális
örökséggel megáldott település
szellemi élete;
− az új, kiterjedt városközpont hozzájárulhat ahhoz, hogy
az ideérkezô turisták több idôt
töltsenek el Balatonszárszón,
a különbözô szolgáltatások, a
bôvülô szabadidôs, kulturális
és wellness kínálat miatt, mely
növeli az idegenforgalomban
keletkezô fajlagos költést, és így
a turizmusból származó bevételeket is;
− kedvezôen hat a fejlesztés a településen egyébként
is erôs, turizmust kiszolgáló
vállalkozói hajlandóságra; a
befektetôi kedv növekedésére.
A projekt olyan turisztikai
attrakciós fejlesztéseket céloz

meg, amelyek még vonzóbbá teszik Balatonszárszót a
látogatók elôtt, akik igényes
környezetben, aktívan és hasznosan tudják eltölteni szabadidejüket.
A fejlesztések továbbá hozzájárulnak Balatonszárszó összképének javításához, valamint a
jelentôsen megnövekvô belföldi,
illetve külföldi idegenforgalmon
keresztül a gazdaság fellendüléséhez, az itt élôk jólétének a
növeléséhez, amely által a nemzetközi trendnek megfelelôen a
balatoni lehetôségek is egyre
népszerûbbek lesznek.
A Hírmondó jelenlegi számának mellékleteként a Partmenti
fejlesztések kialakításának koncepcióját ismertetjük.
Várady Tünde Ildikó
fejlesztési koordinátor

Népszavazás Balatonszárszón
2016. október 02-án a balatonszárszói választásra jogosultak (1908 fô) közül 962
választópolgár
(50,42 %) adta le szavazatát a
„Akarja-e, hogy az Európai
Unió az Országgyôlés hozzá-

járulása nélkül is elôírhassa
nem magyar állampolgárok
Magyarországra történô kötelezô betelepítését?”
kérdésre.
A szavazatösszesítés eredményeként az érvényes szavazatok közöl 868 fô eluta-

sító (98,08%) , 17 fô igenlô
(1,92%) szavazatot számlált
össze a Szavazatszedô Bizottság mely az országos eredményhez hasonló. Az érvénytelen szavazatok száma 76 db
volt , mely a leadott szavazatok arányait tekintve 7,91%.

Három a kislány

Hegedüs Ágnes és Hegedüs Péter kislánya Hegedüs Liza Léna
2016.08.24.

Szalayné Karsai Ildikó és Szalay Miklós kislánya Szalay Flóra 2016.08.26.

Dorogi Sándor polgármester három szárszói
pici lányt fogadott édesanyjával együtt egy
szép októberi napon. Hiányoltuk az édesapákat, de igazoltan voltak távol. Mégpedig azért,
mert a munkájuk, a kötelességük szólította el

ôsz Brigitta és Bihary Márton
András kislánya Bihary Cecília
Ágnes 2016.08.15.

ôket. Az egyik ugyanis négy-, a másik három-,
a harmadik pedig két gyermekes családapa. Az
önkormányzat 100 ezer forintos ajándékát így
átvették az édesanyák. Gratulálunk a szép családokhoz!

Bemutatkozik az új védônô
Tamáskóné
Eszlári Szabina vagyok.
2005-ben végeztem
a Miskolci Egyetem
Egészségtudományi
Intézetében.
2007
nyarától
dolgozom
Kötcse, Teleki, Nagycsepely
községben
védônôként.
2016. július 1-tôl
dolgozom
helyettesítésben
Balatonszárszó körzetben. Jelenleg 5 települést , 3 óvodát

és 2 általános iskolát
látok el.
Július óta a várandós édesanyák létszáma folyamatosan
emelkedik, 17 várandós édesanyát gondozok jelenleg a két
körzetben. Figyelnem
kell 32 csecsemôre
és 54 három év alatti
gyermek fejlôdésére..
Munkám során iskola-egészségügyi munkát, tisztasági

vizsgálatot végzek az óvodákban, iskolákban. Iskolások
kampányoltását
szervezem.
Terhes-gondozást végzek, családokat látogatok, csecsemô
és kisgyermekkori oltásokat
szervezek. Tanácsadások keretében
szûrôvizsgálatokat
végzek és egészségnevelést
tartok.
Családommal élek Kerekiben, két általános iskolás gyermekem van.
Tamáskóné Eszlári Szabina

Vegyes érzelmekkel, fenntartással indult az idei szezon településünkön. A megszokottól eltérô,
idegen dolog bevezetése, melynek hatása csak késôbb látható,
mindig egy új gondolkodási formát vár el tôlünk. Korai még az
összegezés, de néhány tanulságot már le lehet vonni.
A sok vitát kiváltó strandbelépô rendszer bevezetése
azontúl, hogy szükséges volt –
leszámítva a gyermekbetegségeket – hozta a tôle elvárhatót,
rentábilissá tette a strand üzemeltetését. Adódik ugyanakkor
a további feladat is, hogy nem
odázható el a színvonal javítása, a szolgáltatások növelése,
és egy valóban családbarát
strand létrehozása. A belépô
rendszer továbbgondolása is
szükséges. Ki kell alakítani egy
bérleti szisztémát a strandot
igénybevevôk részére, amit ki
kell bôvíteni a társközségekben
élôk számára is.
A Szárszó Kártya bevezetése kapcsolódott a strandbelépô
rendszerhez, ugyanakkor kevesebb figyelmet kapott a kártya által biztosított szolgáltatói
kedvezmény. Több szálláshely
nem vette igénybe a Szárszó
Kártya forgalmazását, mond-

ván, nem használják vendégeik
a központi strandot, ugyanakkor
ezáltal megrövidítették ôket, mivel a kapcsolódó szolgáltatási
kedvezményeket sem vehették
igénybe a hozzájuk érkezôk.
Mint tudjuk, minden összefügg mindennel. Egy gondolat
erejéig meg kell említeni, hogy
az idegenforgalmi adóbevétel a
mai nap állása szerint nagyságrenddel magasabb az elôzô évihez képest. Ennek a növekedésnek az okát mindenki gondolja
tovább.
A fontossági sorrendet figyelmen kívül hagyva szükséges
megemlíteni a nyári rendezvénysorozatokat. Az úgynevezett standard programokon túl
ez évben három több napos új
rendezvény szolgálta a vendégeket. A Kárpát Medencei Halászlé Fôzô Verseny, a Virtus Vetélkedô, a Sör és Gasztronómiai
Napok szervesen kapcsolódtak
a Sárkányfesztivál programsorozatához, biztosítva ezáltal több
napos, népszerû, és sokak által
kedvelt hasznos és kellemes idôtöltést a településünkre látogatóknak.
Cseri Péter
a Turisztikai Egyesület
elnöke

Strandunk jeles bizonyítványai
A balaton-tipp. hu 2008ban indította el a versenyt a
strandok között, hogy a vendégek maguk mondhassanak
véleményt az általuk ismert
balatoni strandokról. Az értékelés ne válhasson szavazóversennyé, egy strandot mindenki
csak egyszer értékelhetett. A
szavazók az iskolai osztályzatokhoz hasonlóan 1-5-ig terjedô érdemjegyekkel minôsíthették a strandokat.
A strandok idei eredménye
összességében a tavalyihoz
hasonlóan alakult: 4,6-es jeg�gyel arany fokozatot kapott 4
balatoni strand, 4,5-es átlaggal ezüst fokozatott kapott Balatonszárszó központi strandja,
további 5 balatoni stranddal,
megelôzve számos strandot.
Az eredményre nagyon
büszkék vagyunk, hiszen a vendég véleménye a legfontosabb.

Kék
Hullám
strandminôsítés

Zászló

A Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége idén is megrendezte hagyományos Kék
Hullám Zászló strandminôsítését. A balatonszárszói Központi Strand az idén is megkapta a
Kék Hullám Zászló minôsítést,
egy csillaggal. Az október 5-i,
balatonfüredi záró rendezvényen, a Balaton parti települések polgármesterei és strand
üzemeltetôi számos hasznos, a
strandokat érintô tapasztalatot
osztottak meg a résztvevôkkel.
Jövôre változik a strandminôsítés rendszere, az értékelési
szempontokat is módosítják.
Három kategóriában hirdetnek
versenyt: legsportosabb strand,
legcsalád-barátabb
strand,
és a legkerékpáros-barátabb
strand.

Pro Turismo-díjat kapott
Az idén hat szakember kapta
meg a turizmus legmagasabb
szintû kormányzati elismerését, a Pro Turismo-díjat, amelyet dr. Bienerth Gusztáv kormánybiztos adott át 2016.
október 3-án a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban.
A turizmus megújítása érdekében végzett kiemelkedô
munkája elismeréseként 2016ban Pro Turismo-díjban részesült Hamvas Zoltán, a Magyar
Bocuse d’Or Akadémia elnöke, aki idén 2. alkalommal
zsûrizett a Lecsófesztiválon.

Hamvas Zoltán
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HÍREK
A Balatonszárszói Iskoláért Alapítvány számára
támogatóink a 2015-ös
személyi jövedelemadóból
felajánlott 1%-a 202.623
Ft. Köszönjük a felajánlást!
Az összeget tanulóink tanulmányi kirándulásának
támogatására fordítjuk.
Zeneiskolás
növendékeink
hangversenybérletet
vásárolnak a Filharmónia
szervezésében megvalósuló ifjúsági hangverseny sorozatra, mely elôadásokra
Siófokon kerül sor.
Október 6-án megemlékeztünk az Aradi vértanúkról.
Október 15-én Egészségnapot tartottunk.
Október 27-én 17.00 órakor növendékhangversenyt
rendeztünk az iskolában.

programjaink
November
gyûjtés.

10-én

papír-

Tanulni az idén is kell!
Ezzel a fontos üzenettel indult az
új iskolaév, azért, hogy minden
reggel mosolyogva, jó érzéssel
léphesse át tanár és diák egyaránt a Balatonszárszói József
Attila Általános Iskola küszöbét!
„A tanítók csak az ajtót nyitják
ki, belépned neked kell.”– hangzott az elsô jó tanács. Szabó
Zoltánné Gelencsér Ilona intézményvezetô tanévnyitó beszédében külön szólt az elsôsökhöz,
nyolcadikosokhoz, felsôbb évesekhez, szülôkhöz, kollégákhoz,
majd tudásban, eredményekben, élményekben gazdag új
tanévet kívánva megnyitotta a
2016/2017-es tanévet. Beszámolt arról, hogy a nyári szünet
alatt felújították a kis tornatermet az önkormányzat anyagi
támogatásával, a karbantartók
szorgos munkájának eredményeképpen. Ebben a teremben mos-

Az ünnepélyes tanévnyitó
tantól kulturált körülmények között tarthatják a gyógytestnevelés
foglalkozásokat. Ez a terem ad
otthont a tehetséges tanulók asztalitenisz oktatásának is.

Tájékoztatta a jelenlévôket,
hogy szeptemberben kicserélik
a tornaterem törött, balesetveszélyes üvegeit, s a régi és az új
üvegeket újratömítik. Ez a munka

Mókás akadályverseny

Laborórán

– vendégségben
a gimiben

– 2016 méteres futás

November 24-én 17.00
órakor növendékhangversenyt tartunk az iskolában.
November 27-én 14.00 óra
elsô adventi gyertyagyújtás
a református templomban.
November 27-én jótékonysági vásár.

Hangos
a szurkoló tábor
Iskolánkban hosszú évek óta
megrendezzük a kispályás labdarúgó kupát tavasszal és ôs�szel. Ebben a tanévben az ôszi
kupa elsô mérkôzéseire szeptember 21-én, csütörtökön került sor.
Az esemény rangját mi sem bizonyítja ékesebben, mint a szurkoló
diáksereg és a médiaérdeklôdés.
Az évfolyamokból (osztályokból)
önállóan szervezôdô csapatok
két mérkôzést játszanak egymással, így alakul ki a végeredmény.
A két korosztály tanulói külön versenyeznek. Az 5-6. osztályosokból és a 7-8. osztályosokból lehet
csapatokat szervezni. A mérkôzéseket lázas készülôdés elôzi
meg, a játék során pedig hangos
szurkolótábor bíztatja a játékosokat. A versenyek mottója: „sportszerûség és játék”, ezért minden
alkalommal a legsportszerûbb
játékos címet is kiadjuk.
Az ôszi kupa elsô mérkôzésein mindkét korosztályban az
idôsebbek, tehát a hatodik osztályosok illetve a nyolcadikosok
szerezték meg a gyôzelmet.
Izgatottan várjuk a visszavágókat, hisz még nyitott a küzdelem.
Karsai Ödön

A legszórakoztatóbb erôpróba a kötélhúzás
Minden tanévben van egy tanítás nélküli munkanap, amely
programjáról a Diákönkormányzat tagjai és a 8. osztályos tanulók döntenek. Idén szeptember
30-án rendeztük meg akadályversenyünket, melyet a 2016
méteres, szülôkkel közös futás
elôzött meg.
Judit tanárnô tartott bemelegítést a diákoknak és szüleiknek az
„iskolakerülô” futáshoz, majd elindultak az osztályok korcsoportonként. Nagy örömmel láttuk,
hogy több mint 50 szülô futott a
tanulókkal. Ez a közös mozgás
örömén kívül az Európai Diáksport napja címû pályázaton
való részvételt is lehetôvé tette.
Az akadályverseny 8 állomását a község különbözô részein
jelöltük ki (pl.: József Attila Em-

lékház, Erzsébet park, Központi
strand), a csapatok térkép segítségével közlekedtek. A Központi
strandon a szülôknek is bemutatkoztak a csapatok, ahol a Szülôi
Munkaközösség megvendégelte
egy „kívánság” hamburgerre
iskolánk tanulóit, tanárait. Az
akadályverseny kötélhúzó-versennyel zárult: a diák-diák elleni
kötélhúzás után a diák-tanár elleni kötélhúzás nagy sikert aratott.
Az akadályverseny helyezettjei:
I. Sivatagi rohamcsigák és a
Sport fiai csapat, II. Rosszcsontok
és az Arany tízesek csapata,
III. Bulldogok és a Röfik csapata
A futóverseny eredményei: oklevelet kapott „A legaktívabbak

több mint 1 millió forintba kerül,
s a költségeket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ állja.
Ezzel egy több éves probléma
szûnik meg

szülôk” címmel az 1. osztály, 3.
osztály, 6. osztály szülôi közössége.
I. Defner János (1-2. évf.), Sarang Zalán (3-4. évf.), Takács
Dávid (5-8. évf.)
II. Horváth Ákos László (1-2.
évf.), Debreceni Buda (3-4. évf.),
Nagy Zoltán (5-8. évf.)
III. Horváth Ákos (1-2. évf.),
Huszár Ádám (3-4. évf.), Sarang-Gulyás László (5-8. évf.)
Köszönjük a szervezô 8.
osztályosoknak a változatos feladatokat. Hálásan köszönjük a
Szülôi Munkaközösségnek, a
Polgárôrségnek, a József Attila
Emlékháznak, az Önkormányzatnak és minden közremûködônek, illetve résztvevônek a munkáját!
Csehi Andrea Ágnes

Iskolánk 7. és 8. évfolyamos
tanulói minden tanévben lehetôséget kapnak arra, hogy
ellátogassanak a siófoki Perczel
Mór Gimnázium természettudományos laborjába. Az évi két
alkalom során különbözô kísérleteket végezhetnek szaktanáraink
segítségével, irányításával földrajz, biológia, fizika és kémia
tantárgyakhoz kapcsolódóan.
A kísérleteknek fontos szerepe
van abban, hogy tanulóink számára megkönnyítse a természeti
törvények megismerését, megértését, általuk a természetben
végbemenô folyamatok áttekinthetôbbek. A látványos kísérletek
még azoknak a tanulóknak is
felkeltik az érdeklôdését, akik
korábban kevésbé rajongtak a
természettudományokért, hiszen
a kísérletek során megszerzett
ismeret élményszerû és maradandó értékû. A labor felszereltsége és mérete lehetôvé teszi,
hogy valamennyi tanuló aktívan
részt vegyen a kísérletekben, így
boldogan öltik magukra a labor
nélkülözhetetlen öltözetét, a fehér köpenyt. Tapasztalataink azt
mutatják, hogy a laboróráknak
nagy sikere van tanulóink körében és lelkesen vesznek részt az
ilyen típusú foglalkozásokon.

Sport legyen a Tied!
Iskolánk abba a szerencsés helyzetbe került,
hogy a Magyar Diáksport Szövetség immáron második sportág népszerûsítésére választotta ki intézményünket. Az asztalitenisz
után karate oktatásra is lehetôségünk lesz a
délelôtti testnevelés órák keretében. A program fô célkitûzése, hogy elôsegítse a sport beépülését a gyermekek mindennapjaiba, és ez
által szélesítse a sportágak utánpótlás bázisát. Ezen programok nagyban hozzájárulnak

az egyesületek és a tanulók közötti azonnali,
gyors és hatékony kapcsolatfelvételhez, ezáltal növelve az igazolt sportolói státuszt elérôk
létszámát. A támogatás célja, hogy az iskolák
beszerezhessenek olyan specifikus eszközöket, melyek elôsegítik a sportágak szakszerû,
iskolai körben történô oktatását, gyakorlását.
A karate oktatásához a következô eszközöket kaptuk: stopperóra, koordinációs létra,
bója, kézvédô, lábfejvédô eszközök.

Új sportág az iskolában a karate
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Gyerekkacagástól hangos ismét az óvoda
Elszállt a nyár, ismét elkezdôdött egy új nevelési év. Augusztus 26-án a Százszorszép
Óvoda pedagógus közössége megtartotta a tanévnyitó
nevelôtestületi
értekezletét,
ahol Vargáné Naár Szilvia
intézményvezetô ismertette a
2016/2017-es nevelési-oktatási év feladatait. Ebben az

évben szeretnénk óvodánk
arculatát megújítani, a régi
értékek megôrzése mellett nagyobb hangsúlyt fektetünk az
egészséges életmódra nevelésre, és a mozgásfejlesztésre. Fontosnak tartjuk, hogy a
gyermekek az óvodában jól
érezzék magukat, sokat játszanak, játszva tanuljanak.

Rend a lelke az ovinak is

A szülôk igényeit, kéréseit
igyekszünk figyelembe venni, számítunk a segítségükre,
együttmûködésükre.
Tevékenyen indult az új
nevelési év. Szeptember 1-én
a régi hagyományok szerint
átkísértük az óvodából az iskolába menô gyerekeinket, és
elkezdtük a beíratott kis gyer-

mekek óvodába szoktatását.
A család után a kicsiknek a
Katica csoport lett a második
otthona. A csoport dolgozói
és gyermekei nagy szeretettel
várták az újonnan érkezôket.
Az új óvodásaink: Konc
Gáll Nóra, Pacskó Fanni, Horváth Péter István és Kovács Izabella.

Mogyorószüret és Szüreti mulatság

Zenét, nyelveket,
karatét – játékosan
Nagy örömünkre ebben a
nevelési évben is szakképzett
logopédus, gyógytestnevelô,
fejlesztôpedagógus segíti a
gyermekek fejlôdését.
Szakszolgálat munkatársai:
Török Klára logopédus, Kapuváriné Mikei Ilona gyógy
testnevelô és Bunda Beatrix
fejlesztôpedagógus.
Ezek mellett fakultatív foglalkozáson vesznek részt a
gyermekek. A foglalkozásokat tartják: Kósiné Koczkás
Magdolna zenepedagógus,
Czakler Vivien angol-, Vígh
Magdolna némettanár, Konc
Gáll László lelkipásztor, Borza
Miklós plébános és Somogyi
Péter karate oktató.

múlt-kor

A táncos, zenés mûsorral nagy sikert aratott a Katica csoport

gettek, porszívóztak… a munka
végén a csoportszoba ragyogott
a tisztaságtól.
A Pillangó csoportos gyerekek lombseprût ragadtak és
teljes erôbedobással az udvar
rendbetételének láttak neki, mindenki szorgalmasan rendezte a
saját területet.

Kedves meghívást kaptunk
Matkovics Dianától, a József
Attila Emlékház vezetôjétôl egy
vidám „mogyorószüretre”. A
meghívásnak eleget tettünk a
gyerekek nagy örömére. Nemcsak a zsebünkbe, kosarainkba, hanem a kicsik pocakjába
is került jócskán a finom mogyoróból. Ezután az önkormányzat
felkérésére szeptember 17-én a
község szüreti mulatságán óvodánkat a Katica csoport képviselte. A rendezvényhez kapcsolódó táncos mûsorral nagy

Közlekedési nap az óvodában

ôszünnep

A Pillangó csoportos gyerekek
az udvaron szorgoskodtak
Szorgos kis kezek tisztává varázsolták a csoportszobát
Szeptember 21-én a Takarítási
Világnapról emlékeztünk meg.
Szorgos kis kezek az óvodánkat kívül-belôl rendbe rakták,
szépítették. A gyerekek a Katica
csoportban port töröltek, sepre-

A kicsik pocakjába is került
jócskán a finom mogyoróból
sikert arattak a kicsik, ezzel is
ôrizve múltunk régi, szép népi
hagyományát.

A BALATONFÖLDVÁRI ÖNKORMÁNYZAT képviselôi jöttek el a balatonszárszói képviselô testület tagjaihoz, hogy
az idén bevezetett strand-belépô rendszerrôl és a Szárszó
Kártya bevezetésének tapasztalatairól tudakozódjanak.
EZÜST FOKOZATOT kapott a
Nyugdíjas Klubunk azzal a
Somogyi népdal csokorral,
amellyel a Karádi Nyugdíjas
Klub meghívására a Karádi
Kodály és Somogyi Dalos Találkozón szerepeltek.
SOMOGYI SZÉPKORÚAK MûVÉSZETI GÁLÁJÁT rendezték
meg október 15-én Tabon,
amelyre a mi Nyugdíjas Klubunk tánccsoportját is meghívták, amelyen a Naszvadi
táncokkal vendégszerepeltek.
A KôRÖSHEGYI NYUGDÍJAS
EGYESÜLET ismerkedési estre
hívta meg a szárszói klubtagokat, akik nagyon jól érezték magukat, és elhatározták,
hogy szeretnék elmélyíteni a
szomszédi kapcsolatot.
POLGÁRVÉDELMI GYAKORLATOT TARTOTTAK SIÓFOKON, ahol településünk képviseletében 15-en vettek részt.

Két keréken az óvoda körül
A szeptemberi hónap programjainak a sorát a Közlekedési Nap zárta. A jó idôt
kihasználva gyerekek és felnôttek biciklire, kis motorra,

rollerre pattantak és az óvoda
körül a közlekedés szabályait
gyakorolták. Nagyon vidám,
élmény dús délelôttöt töltöttünk
„nyeregben”.

programjaink
November:
November 11: Márton nap
November 12: A község
idôseinek köszöntése
November vége: Adventi készülôdés, karácsonyi ráhangolódás
December:
December 7: Mikulásvárás

Karácsonyi ünnepség az
óvodában
Óvodánkban
igyekszünk
gyermekeink mindennapjait
színessé tenni, célunk, hogy
az apróságok jól érezzék
magukat, sok élménnyel
gazdagodjanak.
A Százszorszép óvoda
dolgozói

Az öröm-ünnepeken mindig táncra perdülnek az óvodások
Október 14-én „ôszünnep”színesítette óvodánk életét. Intézményünk dolgozói és a szülôi
közösség napokon keresztül
díszítette, szépítette környezetünket. A gyerekek vidám
mûsora után vásári forgatagban
finomabbnál-finomabb
süteményeket kóstolhattak a
résztvevôk.
Köszönet mindenkinek, aki
hozzájárult az ünnep sikeréhez.
Az Állatok Világnapján a
csoportok egyénileg szerveztek programokat. A Pillangó
csoportos gyerekek nyuszival

Az óvoda dekorációja az ôsz
minden gazdagságát megmutatta
ismerkedtek, a Katica csoport
egy helyi gazdaságba látogatott el.

FIATALOK KERTI PARTIJA Negyedik alkalommal rendeztük
meg a Kerti Partyn-kat, melyen
idén is szép számmal jelentek
meg a vendégek. Különlegessége volt a rendezvénynek,
hogy községünk két fiatalja
is megmutathatta tehetségét.
Dj Sigo Roou (Jáger Viktor) és
Csizmadia András és zenekara (Prionix) zenélt az este
folyamán. Most sem maradhatott el a szokásos szalonnasütés, és mellette a kondérban fôzés, amiben most finom
pörkölt rotyogott. Az étkekrôl
idén is Sarang László és Zotter András gondoskodott. Ezúton szeretnénk megköszönni
minden támogatónknak a rengeteg felajánlást.
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Képek – események
KÉZIMUNKA KIÁLLÍTÁS A Nyugdíjas Klub több
mint tíz tagja hozta el a kiállításra
kézi munkája remekeit, ami még
most is megtekinthetô a Polgármesteri hivatal aulájában. Az ô fiatal
korukban szinte minden lánynak,
asszonynak kötelezô volt varrni, hímezni, horgolni, kötni. Képünkön
Sarang Jánosné magyaráz egy különleges mintát, akinek még ma is a
legjobb kikapcsolódás, ha alkothat.

A NYUGDÍJAS KLUB negyven tagja gyönyörködött Veszprémben, a
királynék városában a szeptember
27-i kirándulásukon, ahol az Óvárost, az Érseki Palotát és a Gizella
kápolnát nézték meg. Keszthelyen
pedig a Festetics kastélyba látogattak, ahol e csoportkép is készült.

Néptáncosaink a Dunakanyarban kirándultak, az Esztergomi Bazilikát is felkeresték.

Elvitték a szüreti mulatságunk hírét
A hagyományôrzô programunk sikere érdekében a falu közösségei összefogtak.
Az Önkormányzat és a fôszervezô Dancsecs Klára köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik nélkül ez nem valósulhatott volna
meg: azoknak, akik a népes felvonuló sereget vendégül látták a megállóhelyeken,
a szüreti menet minden résztvevôjének,
a helyi lovas gazdáknak: Kéri Jánosnak
és Balogh Bálintnak, a Szárszó Néptáncegyüttes tagjainak, az iskola diákjainak és
az óvoda Katica csoportjának.
Bôven kaptunk a hegy levébôl a
boros gazdák jóvoltából: Babócsay
Károly, Bocz József, Cseh Imre, Fejes
József, Fenyvesi Henrik, Fleck László,
Fodor Rudolf, Hartenstein János, Kemendi István, Kovács Gyula, Molnár Ferenc,
Nagy János, Nagy Zoltán, Potyi Gyula,
Puskás Géza, Szabó Zoltán, Szincsák
István, Tefner Tibor, Torma János, Torma
László, Várhegyi László, Cseh Sándor,
Ifj. Gutman László, Veszprémi László,
Fáncsi pincészet nedûjébôl bôven kortyolgattunk.
A mindig jókedvû szôlôtaposáshoz Potyi Gyula, Pacskó Tamás és Torma László
adta a szôlôt, az eszközöket Tefner Tibortól kaptuk.
A Kisbíró titulusát Horváth
István vállalta,
a Bíró és Bíróné szerepét
Paréj István és
Nagy Vivien
„játszotta”.
A
látványos
deko-

A Kisbíró és családja nyitotta meg a mulatságot.

A lengyel és az erdélyi vendégeink is végigkocsizták a
felvonulást
rációhoz is sokan hozzájárultak: Kiss
György, a Napfényudvar Állatsimogató
tulajdonosa a park díszletéhez a szeke-

A SZÁRSZÓ TV és a nyári vendégfogadásban résztvevô munkatársak 22
fôs csapata Lengyelországba utazott,
ahol egy hétvégén Zakopane s Krakkó nevezetességeit tekintették meg.

✟ Gyászközlemény
Balatonszárszón helyezték örök nyugalomra Sárdy Tibor Ernôné (Borka Éva) diósdi lakost, aki 2016. 08.17-én hunyt el.
Horváth Józsefné (Komáromi Julianna)
Ady Endre utcai lakost, aki 2016. 09. 26án hunyt el.
Zrínyi Miklós (budapesti lakost), aki 2016.
09. 24-én hunyt el Balatonszárszón.
Nasz Ferencné (Porkoláb Ilona) berzencei
lakost, aki 2016. 09. 21-én hunyt el.
Markóczy Aladár 2016. október 15-én,
Átol Sándorné 2016. október 15-én
hunyt el.
Részvétünket fejezzük ki a gyászoló
családoknak.

Helyreigazítás:
Az elôzô számunkban a gyászközlemények között tévesen jelent meg
Pacskó György (Szóládi utcai lakos neve), aki 2016. július 06-án
halt meg Balatonszárszón. Elnézést
kérünk a családtól a névelírásért!

ret kölcsönözte. A mûvelôdési ház, az
önkormányzat és a Turisztikai Egyesület kulturális közösségi munkatársainak
többnapos elôkészületet jelentett, majd
éjszakába nyúló egész napos helytállást
követelt a rendezvény lebonyolítása. A
vacsora elkészítésében sokan teljesítettek szolgálatot a konyhán. Egyként segédkeztek a programban a Szárszóért
Kft. dolgozói, a Polgárôrség tagjai, a
Szárszó TV stábja.
Az estre a nóták, az örökzöld operett
dalok tették fel a koronát Szóka Júlia operett primadonna és a Debreceni Bihari Cigányzenekar fantasztikus elôadásában.
A Hawaii együttes pedig hajnalig zenélt
a bálozóknak.

ôszi nagytakarítás, ültetés, festés
Társaságunk, a Szárszóért Nonprofit Kft.
a közfoglalkoztatottak csapatával karöltve végezte az ôszi munkálatokat, és a
télre való felkészülést. A mindennapi feladataink mellett (szemét-, nyesedékgyûjtés, utcaseprés, virágágyások karbantartása, bokrok metszése, a Balaton part és
a strandok tisztán tartása) bôven jutott
egyéb feladat is.
A teljesség igénye nélkül: A nyár végén felújításra került a Kaza utcai sólya,
kicseréltük a megrongálódott korlátot a hivatal mögött. A Jókai utcában murváztuk
az út szegélyét, az Esze Tamás utcában
rendbe hoztunk egy balesetveszélyes vízlefolyást. A temetôben egy akácfa sor veszélyeztette a közelben levô sírokat, amit
kivágtak a munkatársaink. Pótoltunk hiányzó utcanév táblákat, a Zrínyi – Tavasz
utca keresztezôdésben áthelyeztük az elsôbbségadás táblát. Szeptember elején
elkezdtük a régi temetôt kitakarítani. A
jövô tavaszra készülve 3 ezer tô árvácskát ültettünk a település virágágyásaiba.

Ezen felül a község több pontján is festettünk: az új temetô kis kapuját, az orvosi
rendelô két kerékpártárolóját, a telephely
kapuját, kihelyezésre váró beton virágládákat, illetve a felújított játszószereket. A

Sport utcai és a Móricz Zsigmond utcai
strandon levô játszóteret munkatársaink
varázsolták színessé.
Kertész Adél
ügyvezetô

Ebben az évben jelentôs feladat volt településünk köztéri játszótereinek javítása, felújítása. A munkákat Várhegyi László egyéni vállalkozó végezte. A javítási munkákon kívül új eszközöket is felszereltünk, az elavult veszélyes alkatrészeket cseréltük, újakkal
pótoltuk. Mindez összesen közel 1,5 millió forintba került. A játszóterek felújításának
látványos befejezését, a festést a civil szervezetek: a NABE, az iskola Szülôi Munkaközösségének tagjai és a Polgárôr Egyesület aktív tagjai végezték.
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Várakozzunk!
A mai ember sok esetben türelmetlen, mindent azonnal szeretne, pedig a várakozás
fontos része a mindennapi és vallási életünknek egyaránt! Azt szeretnénk, ha az
az áru, amit rendeltünk, még aznap postára kerülne és másnap már itt is lehetne. A
kereskedelemben már Adventben karácsonyi a hangulat, az utcák fényárban úsznak, karácsonyfák, betlehemek a kis Jézussal, már állnak. Sokszor az ajándékok
vásárlása, az ünnepi vacsora elôkészítése
a legfôbb feladat.
Advent (Adventus Domini = az Úr eljövetele) a várakozás ideje! Várakozás,
méghozzá az Úrra! Ne hagyjuk ki az
ünnepre való várakozás örömét soha!
Ahogy közeledik a nap, a sötétbôl világosság lesz. Visszaemlékezünk arra az
idôre, amikor az emberiség évszázadokon keresztül várta az ígért Megváltót.
Egyúttal az ô születésének ünnepére és
második eljövetelére is készülünk. „Lelkem
hozzád emelem, Uram, én Istenem...”
mondja a 24. zsoltár elsô verse. Mi is ezt
tegyük! Az emberek sokszor tévelyegnek,
ezért szükségünk van az igaz tanításra, a
biztos útra. Boldog az az ember, aki Istennél találja meg mindezt! Befelé, pontosabban Isten felé fordulva töltsük az idôt!
„Sötétben járunk, hajnalra várunk”, ezért
szeretnénk még jobban odafigyelni a lelkünkre, Istennel és embertársainkkal való
kapcsolatunkra. A készület tehát aktív, tevékeny várakozást jelent: külsô fények helyett bensônk fényesítését, bûnbánattartást
(szentgyónást), önmegtagadást (böjtöt),
több csendet, bensôségesebb imádságot,
nagyobb odafigyelést a másik emberre,
megbocsátást jelent. Az eredmény pedig:
nagyobb odafigyelés az Úr akaratára és
életünk megújulása! Jézus elsô eljövetele
(Karácsony) segítsen bennünket, hogy a
második, világvégi eljövetele (nem sejtett
órában, váratlanul érkezik) készen találjon bennünket!
Borza Miklós
plébános

Kóstolnád a csendet?

A Családosok Szárszóért
Civil Szervezet
az adventi készülôdés jegyében

Mézeskalács sütésre

várja sok szeretettel
a gyerekeket és az Anyukákat
2016. nov. 26. (szombat)
14:30-kor
a József Attila Mûvelôdési Házba.
Infó:
Apáti Emôke
30/6816-467

Itt a Mikulás!
A Családosok Civil Szervezete és a
Mûvelôdési Ház közös szervezése.
2016. december 10. (szombat)
16 óra.
„Eltûnt a Mikulás!” – interaktív mesekoncert óriásbábokkal, ajándék
a Mikulás puttonyából, a gyerekek
megvendégelése. A
csomagokat a Családosok Szervezete
ajánlotta fel.
Infó: Apáti Emôke:
30/6816-467

Meghívó
Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját
Advent elsô vasárnapjára
2016. november 27-re.
14 óra Református templom
Zeneiskolai növendékek, énekkar,
hittanos csoportok mûsora.
15 óra Községháza
Ünnepváró kiállítás megnyitója
Jótékonysági vásár

Meghívó
Nyugdíjas estre

2016. november 12-én, (szombat)
16 órára

Szilveszter

a Véndiófa Étteremben!
Asztalfoglalás: 30-813-5375

Szilveszter

az Anno Tavernában!
Asztalfoglalás: 84/362-740

A NABE Szárszói Csoportja és a
József Attila Mûvelôdési Ház várja
az intézmények, civil szervezetek,
közösségek jelentkezését, hogy saját készítésû karácsonyfa díszekkel
vegyenek részt a kiállításon.
Jelentkezési határidô: november
22.
A kiállítás rendezése:
november 25. (péntek) 15-17 óra
között, a megnyitó:
november 27-én, Advent elsô vasárnapján lesz 15 órakor a Községházán.
Infó: Láposiné Pozsega Piroska
30/552-8098; Dancsecs Klára
30/5924-246

A Soli Deo Gloria Kórus
sok szeretettel vár mindenkit

Karácsonyi Koncertjére

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata sok szeretettel meghívja a
község nyugdíjasait

Elégedetlen vagy az életeddel, önmagaddal és mindenkivel szemben? Belsô békét
keresel? Bevárnád a lelked? Szeretettel hívunk mindenkit az SDG Központ Adventi
programjára december 2-4. között, melynek idei központi gondolata a Várakozás.
Jelentkezés és további információ: www.
sdghotel.hu/advent

Ünnepváró
kiállítás

a Mûvelôdési Házban tartandó szórakoztató mûsoros délutánra és az
azt követô vacsorára. Zene, tánc,
tombola!

2016. dec. 20. (kedd) 18 órára
a Katolikus templomba.
Ünnepi gondolatok:
Borza Miklós plébános
Közremûködnek a Zeneiskola
növendékei és tanárai.

Ha szereted a társaságot,
és szeretsz táncolni,
itt a helyed!

Néptánc klubba
hívunk, tánctanulás kötetlenül havi
egy alkalommal a mûvelôdési házban.
Elsô találkozás idôpontja:
2016. november 18. 18 óra,
mûvelôdési ház.
A táncot Leicht Károly tanítja.
Gyere el, hozd a párodat, a barátaidat! Belépô nincs, pogácsát,
innivalót hozhatsz magaddal! Infó:
Dancsecs Klára 30/5924-246.
Minden felnôtt érdeklôdôt szeretettel várunk!

Folytatódnak a
mozgás programok az Önkormányzat és a
Szabadidô Szakosztály támogatásával december közepéig.
Mûvelôdési házban:
Aerobik:
hétfô 19 óra,
csütörtök 17.30
Zumba:
kedd 17.15
Meridián torna: hétfô, szerda
16 óra
Óvodában:
Jógatorna:
kedd 17.30

A Soli Deo Gloria Kórus
felhívása
A megújult szárszói vegyeskar szeretettel várja soraiba az énekelni
szeretô régi és új tagokat. Próba
minden szerdán 18 órakor a mûvelôdési házban.
Cziberéné Ráduly Irén, karvezetô

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 jutalmazzuk.

Tájékoztatás
az Egészségfejlesztési Iroda
programjairól
• Ismeretek a sürgôsségi betegellátásról, avagy a laikus segítségnyújtás fontossága
nov. 8. 16.00 óra, NABE Klub
elôadó: Dr. Kovács Zsolt ügyeletvezetô, oxiológus szakorvos
• Étrendi tanácsadás
nov. 15. 14 óra, nov. 24. 14 óra,
mûv. ház
elôadó: Csörgô Dóra dietetikus
• Daganatos megbetegedésekrôl
elôadás
nov. 18. 16.00 óra, Nyugdíjas
klub
elôadó: Dr. Páli Katalin onkológus
fôorvos
A melanoma szûrés és szemészeti
szûrés idôpontjának egyeztetése
folyamatban.

A

KÖSZÖNET
mûsorrendje
Magazinmûsorral minden hónap
második és negyedik hétfõjén 19
órakor jelentkezünk: november 14én és 28-án, december 12-én és
26-án.
Ismétlés az adást követõ szombaton
14-16 órakor, vasárnap 10-12 órakor, hétfõn 19 órakor.
Email: szarszotv@gmail.com.

Az utóbbi két hónapban is többen
voltak, akik adományokkal, apróbb
nagyobb hozzájárulással gazdagították, segítették az önkormányzat,
illetve a helyi intézmények mûködését.
A SZÁRSZÓ ÉTTEREM-ben a Zelei család látta vendégül a lengyel néptáncegyüttes nálunk fellépõ tagjait.
A VÉNDIÓFA ÉTTEREM a szüreti mulatságra meghívott lengyel és erdélyi delegációt szolgálta ki elismerésre méltón.

BALASSA ISTVÁN egy gyergyóalfalui
látogatását úgy viszonozta, hogy a
Szárszóra látogató delegációt a Gémes vendégházban fogadta.
REGõS ISTVÁN író, laptulajdonos
száz darab könyvet ajánlott fel a
könyvtárunknak. Így az író minden
mûve kölcsönözhetõ Szárszón.
FEKETE JÁNOS és APÁTI KINGA képviselõk két havi tiszteletdíjukat ajánlották fel jótékonysági célra.
TEFNER TIBOR képviselõ a játszótéri
oszlopok készítését és felállítását vállalta.
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Bringásnap

Ötödik éve rendezik meg Balatonszárszón az év utolsó kerékpáros rendezvényét. Az ország minden tájáról érkeznek a kétkerekû
szerelmesei, hogy a tél beállta elôtt egy jót tekerjenek a Balaton körül. A 35 fôs profi csapathoz az idén is csatlakoztak a helyi
bringások, akik az egészségüket szem elôtt tartva, egy rövidebb távot teljesítettek, de becsülettel.

Házasságot kötöttek:
2016.09.10-én Bárányos Bence és Durmics Anita
2016.09.24-én Bagi Zoltán és Gyöngyösi Eszter
2016.10.08-án Peringer Adorján és Juhász Ildikó fogadott egymásnak hûséget.
Gratulálunk az új házasoknak, és sok
boldogságot kívánunk.

MEGÚJULT BALATONSZÁRSZÓ
HONLAPJA

A sok fontos esemény és tudnivaló
mellett, itt olvashatják el azokat a
képviselô testületi határozatokat,
amelyekrôl döntés született.

Jó tudni!
Orvosi ügyelet telefonszáma
(Balatonföldvár) 84-340-113
Tamáskóné Eszlári Szabina védõnõ
tanácsadói telefonszáma:
84/362-776,
mobil: 06/30/205-0472
Ingyenes segélyhívó telefonszámok:
107 és 112
Rendõrségi körzeti megbízott
hívószáma:
30/441-9318, 30/916-6534

A Kötcsei focicsapattal történt megegyezés, miszerint ôsztôl a Szárszói
Sportegyesület színeiben fognak a Megyei IV. osztályban indulni, lehetôvé teszi, hogy oda-vissza egymást segítsük
játékosokkal.
ôsztôl a Megye II. o-ban indul a felnôtt csapatunk, U-19-es ifi csapatunk,
Megye IV. o-ban B.szárszó/Kötcse
néven a Kötcseiek. Nôi félpályás bajnokságban lányaink és az öregfiúk
játszanak. Az utánpótlást a Bozsik
programban U-7/9 és U 11/13-as korosztályban indítottuk.
A változásokról: Agócs Attila, eddigi utánpótlás edzônk anyagiak miatt, a régi feltételekkel nem vállalta a
további munkát, és Fonyódon folytatja
pályafutását. Sok sikert neki! Helyette Pusztai Gábor lett a „bozsikos”
edzônk. ô eddig is sokat segített Attilának és helyettesítette, ha nem ért
rá. Tehát a gyerekek nagy része és a
szülôk is ismerik ôt.

Közterület-felügyelet telefonszámai:
06-30-830-4221
és 06-30-828-6675
Polgármesteri Hivatal:
84/362-501

Kû Marianna,
Szôke György,

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

Akik távoztak: Venczli László, Fejes
Balázs, Kocsis Gyula, Szabados András (Zamárdi) – Matucza Ádám és Szekér Szabolcs (Fonyód) U-19 ifi: Molnár
Martin, Nagy Richárd, Czuppon Ádám
(Fonyód)
Akik érkeztek: Horváth Gergô (Bakonysárkány), Vati Ferenc (Kapoly),
Kajetán Jácint (B.újlak), Neimajer Gábor (B.földvár), U-19 ifi Kemény Gábor, Balatoni Bálint, Somogyi-Vígh Péter, Mihályi Bence (u-16-os csapattól),
Hegedûs Máté (Kötcse), Wolf Balázs
(Tab). Az edzô mindkét csapatnál Pamuki Zsolt, szakosztályvezetô ifj. Sarang Sándor.
2016.10.10-i adatok
Felnôttek:       8. B.szárszó
U-19 ifi:         3. B.szárszó
Megye IV.    3. B.szárszó/Kötcse
Nôi csapat 10. B.szárszó
Öregfiúk        9. B.szárszó

Nôi csapatunk (12-15fô) is több új
igazolással erôsített. Itt annyi a változás, hogy idéntôl félpályán 7+1-ben
játszanak szemben az eddigi, kézilabda méretû pálya 5+1-es létszámmal.
Az öregfiúknál (20-22fô) is voltak
változások. Gyengén vették a rajtot.
Munkahelyi elfoglaltság miatt elég sok
a hiányzójuk.
Bajnoki rajt aug.13-14-én volt. Elsô
két meccset halasztottuk (nyári munka
miatt) november végére. Sorsolás és a
bajnoki eredmények olvashatók a Szárszó TV képújságában.
HAJRÁ SZÁRSZÓ!!!
Harmath Imre SE elnök
7m-2gy-3d-2v - 13/15g - 9
7m-6gy-0d-1v - 41/6 g - 18
8m-6gy-0d-2v - 34/12g - 18
3m-0gy-0d-3v - 2/36g - 0
4m-0gy-0d-4v - 3/24g - 0

pont
pont
pont
pont
pont

A reménységek Karatésaink Csáktornyán és Bécsben

Helyi polgárõrség telefonszáma:
06-30-578-1385

Gamauf Béla,
Grazsyna Kusiak,
Kovács Ádám,

AZ ASZTALITENISZ SZAKOSZTÁLYNÁL a nyár a felkészülésrôl szólt, az
edzések a Mûvelôdési Házban zajlottak, heti két alkalommal, ahol az
ország minden részérôl jöttek ismerôs
sportbarátok, így színvonalas edzések
voltak.
Egy rangos veterán verseny volt Balatonfüreden, ahol Hüvösvölgyi Péter
egyéniben a legjobb nyolc közé került, párosban pedig német partnerével
bronz érmet szerzett.
Szeptembertôl az edzéseket ismét a
tornateremben tartjuk heti két alkalommal, egy kezdô tanfolyam is indul alsó
tagozatos fiúknak és leányoknak.

Változások a foci csapatokban

Közvetlen helyi rendõrség
telefonszáma: 06-20-448-7941

A fotókat készítette:

Remekelt
a veteránunk

Az U7/9 fesztivál és az U11/13-as torna
csapata
Az ôsszel minden korosztályunkba sikerült igazolni új játékosokat, 3 U-7-es,
4 U-9-es gyerkôc kezdte el a focit nálunk, illetve az U 11 és U 13 csapathoz csatlakoztak más egyesületekbôl,
hogy velünk folytassák a játékot. U 13as csapatunk kiemelkedôen szerepelt
eddig minden tornán, idén csak nehéz
ellenfelek ellen játszanak és bizonyítanak minden alkalommal. Két játékos
(Nagy Zoltán és Zsombok Ákos) szeptemberben részt vehetett egy Kaposvári
válogató edzésen, ahol mindketten kiválóan szerepeltek!
Pusztai Gábor
U.P. edzô

Elsô alkalommal vettünk részt a horvátországi
Csáktornyán
rendezett
Muraköz Open elnevezésû nemzetközi
karate versenyen, ahol 11 ország 78
klubja és közel 900 versenyzôje között
léphettünk tatamira. A versenyt egyfajta ráhangolódásnak szántuk a közelgô minôsítô versenyekre. Az eredmények: Szekér Bálint junior kata bronz
érem, U-21 kata bronz érem, Susóczki
Richárd junior kata 5.hely.
A szekszárdi városi sportcsarnokban
rendezték meg a 13.Cikádor kupát,
melyen harminc klub négyszáz versenyzôje vett részt. A Balaton Budo egy
kisebb csapattal képviseltette magát,
kezdünk „belerázódni” a szezonba.

Érmeseink:
Szekér Bálint junior kata bronz-, felnôtt kata bronz -, Simon Boldizsár kadett kumite -63kg ezüst-, Simon Zoltán
veterán kata ezüst-, kumite arany-, felnôtt kumite +84kg ezüst érem.
A szombathelyi Aréna Savaria adott
otthont az idei Goju Kupának, melyen
nyolc ország több mint kétszáz versenyzôje lépett tatamira.
Az alábbi helyezések születtek: Simon Zoltán +35 év kata arany, kumite
ezüst, Susóczki Richárd 15 éves kata
arany, 17 éves kata arany érem.
Október 8-án Bécsbe látogatott a
Balaton Budo csapata, a Vienna Open
2016 elnevezésû nemzetközi karate
versenyre, melyen 9 ország 550 versenyzôje lépett tatamira.
Eredményeink: Simon Boldizsár kadett kata bronz-, Susóczki Richárd kadett kata bronz-, Szekér Bálint Junior
kata bronz érem.
Idén vár még ránk a diákolimpia,
három kisebb, baráti jellegû verseny,
valamint három hazai rendezésû nemzetközi verseny.

Susóczki Richárd gyôzelmi dobogón

Somogyi Péter edzô

