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Miénk az ÉV TELEPÜLÉSE
A Virágos Magyarországért
verseny
Szervezõbizottsága
a 2016. évi környezetszépítõ
verseny kiírójaként BALATONSZÁRSZÓ önkormányzatának a
versenyben nyújtott kiemelkedõ
teljesítményéért elismerését fejezte ki és az „ÉV TELEPÜLÉSE”
díjjal jutalmazta a november
18-án Kaposváron tartott díjátadó ünnepségen
Az Év települése díjat nem csak
a csodálatos virágosításnak,
hanem a turisztikai attrakcióknak,
a gazdag programkínálatának és
a példaértékû hosszú távú
fejlesztési programjának is
köszönheti Balatonszárszó
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Új év – évekre szóló tervekkel
Balatonszárszó mer naggyá,
nagyobbá, még szebbé lenni.
Ehhez megvannak a nagyszabású tervei, és nem csak a fejekben, az álmodozások szintjén, hanem a tervezõ keze közül
is kikerült már jó néhány impozáns tervrajz, beépítési vázlat,
látványterv. Ezeket bemutatandó Dorogi Sándor polgármester
meghívta Kötcse, Nagycsepely,
Szólád, Teleki polgármestereit,
képviselõit, Balatonföldvár címzetes jegyzõjét, a helybeli lelkészeket egy közös összejövetelre,
2016. november 24-én a József
Attila Mûvelõdési Házba, hogy
képes, vetített formában, megismertesse
szomszédainkkal.
Ezek, a többnyire munkahely-te-

remtésre és a turizmus, a kulturális intézmények, a kereskedelem
fejlesztésére szolgáló beruházások ugyanis túlmutatnak Szárszó
határain, ezért az egész kistérségnek szól, hiszen valamennyi
település profitálhat belõle. Bemutatták az ipari övezet, a lakóterület, a gazdasági, a kereskedelmi és a közszolgáltatások
fejlesztésére készület terveket, a
part menti és a turisztikai célú
elképzeléseket.
A polgármester meghívta
az összejövetelre Witzmann
Mihályt, Somogy megye országgyûlési képviselõjét, aki
felszólalt és véleményt mondott
a tervekrõl.
(Folytatás a 2. oldalon)

Így készültünk az ünnepre

Az általános iskolánk hittanos csoportjai és kórusa adott ünnepi mûsort
advent elsõ vasárnapján a református templomban, ahol Konc Gáll
László református lelkész mondta el gondolatait Jézus születésérõl
és az ünnepvárásról. Képünkön az ünnep közönsége.

Alkonyatkor
gyönyörû látványt
nyújtott a sátrak
kivilágított fûzére

Borza Miklós
plébános és Mitykó
András evangélikus
lelkész áldotta meg
a kiállítást,
és gyújtották meg
az elsõ adventi
gyertyát

MÉZESKALÁCS SÜTÉS Tíz kiló lisztbõl és öt kiló mézbõl gyúrták, szaggatták a szívecskéket, és karácsonyi formákat a hagyományos mézeskalács sütésen
a Családosok Szárszóért Civil Szervezet ünnepi készülõdésén a gyerekek, a szüleik és a nagyik.

Kósiné Koczkás Magdolna
a zeneiskola vezetõje
és kamaraegyüttese

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog, sikeres Új Évet kívánok
a képviselõ testület és a Polgármesteri Hivatal minden munkatársa nevében!
Dorogi Sándor polgármester

www.balatonszarszo.hu
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Új év – új hosszú távú tervek
(Folytatás az 1. oldalról)
Witzmann Mihály országgyûlési képviselõ, aki részt vett a kistérségi fórumon
hozzászólásában ezt mondta:
– Örülök, hogy azt látom, hogy a
települések, a szomszédok együtt gondolkodnak, olyan közös koncepció keresésén törik a fejüket, hogy az egész
térségnek pozitívumokat jelentsen. Jó
látni ezeket a nagyszabású terveket,
amihez gratulálok. Méltó a koncepció
ahhoz, hogy Balatonszárszó nemrégen
nyerte el az Év Települése címet.
– Lehet, hogy nem hipp-hopp, azaz
egy-két éven belül valósul meg, de nem
is ilyen céllal, hanem hosszú távra készült. Ha nem vázoljuk a terveinket,
nem is várhatunk hozzá uniós és nemzeti forrásokat. A hazai költségvetés is
eljutott oda, hogy körvonalazódhatnak
a támogatandó munkahely teremtési
lehetõségek. Én pedig olyan képviselõ
vagyok, aki nem szeret az irodájában
üldögélni, így azt ígérem, hogy amit
lehet, lobbi-szinten mindent megteszek,
hogy ezekbõl a tervekbõl minél több
megvalósuljon, és a kistérségi együttmûködés sikeres legyen.
Ezt követõen bemutatkozott a két cég
képviselõje, akik a koncepció, illetve a
tervezés elõkészítésében, illetve a vázlatok, látvány-tervek kidolgozásában
nagy részt vállaltak.

MÚLT-KOR
VERSENYZONGORÁT
ajándékozott
településünknek Kondor István,
amit a Polgármesteri Hivatal aulájában helyeztek el.

Házasságkötés:
2016. október 21-én
Balatonszárszón kötötte
össze életét Orsós István
és Hegedûs Éva kötcsei
lakos.
Gratulálunk az új házasoknak!

Witzmann
Mihály
országgyûlési
képviselõ

A kistérség polgármesterei, képviselõi és lelkészei vettek részt a tervek bemutatóján
Dr. KÁLDY PÉTER és kollégái, az Ivanovits és Káldy Ügyvédi Iroda részérõl
a jogi, földhivatali munkát vállalták.
Több száz tulajdonossal kell felvenniük
a kapcsolatot, hogy a szándéknyilatkozatokat beszerezzék.
BARANYA SZABOLCS, valamint a
HAP Tervezõiroda munkatársai már
szinte hazajárnak Szárszóra. Nagyon
jónak tartják az elképzeléseket. Szívesen dolgoznak a tervek elkészítésén,

mert szinte egyedülálló az olyan település, amely a hosszú távú tervekre is
ilyen alapossággal készül.
MIKULCZA GÁBOR az elõzõ képviselõ testület tagja azt reméli, hogy most
megvalósulhat az orvosi rendelõ mögé
tervezett lakópark, amit már keresztülhúzott egyszer a korábbi pénzügyi válság.
Dr. FELEDY GYULA, Kötcse polgármestere is azt kívánta, hogy sikerül-

jön a terveket megvalósítani, mert ez
minden környékbeli településnek elõnyére válna.
Dr. TOMKA ÁKOS képviselõ szerint
hivatásos optimistának kell lenni, hogy
ezzel kétkedés nélkül azonosuljunk. A
legfontosabb, hogy a településnek van
távlati terve, amit meg lehet örökölni.
Elsõ és legfontosabb lépésnek a munkahelyteremtést tartom, ami már részben
folyik is. Ha ezt tudjuk bõvíteni, akkor a
fiatalok is itthon fognak maradni
Dr. KISS PÁL, Balatonföldvár címzetes jegyzõje gratulált a tervekhez, és
reméli, hogy nem fogja „ütni” a földvári terveket. Ami tény, Szárszó begyorsított!
VASS PÁL, a Soli Deo Gloria Konferenciaközpont egyházi vezetõje örömét
fejezte ki, hogy a Reformáció jövõ évi
500. évi évfordulójára is nagyszabású
tervvel készült az önkormányzat. A tervekrõl szólva pedig azt mondta: Kell abban hinni, és akkor meg fog valósulni.

Nem emelik
az adókat
Tájékoztatás a Képviselõ-testület döntéseirõl
Balatonszárszó Nagyközség
Önkormányzatának 2017. évi
költségvetését a Képviselõ-testület a 2017. február havi ülésén tárgyalja és fogadja el.
A Képviselõ-testület a költségvetése megalapozása érdekében már a novemberi
ülésén több olyan napirendi
pontot tárgyalt, amely megalapozza a jövõ évi költségvetést.
Ennek keretében döntött arról, hogy a Képviselõ-testület
2017. évben az adórendeletét

nem módosítja, a lakosságra
és az üdülõtulajdonosokra további adóterhet nem ró.
Ugyanilyen tartalmú döntést
hozott a közterület használati
díjak és a temetõi szolgáltatási
díjak vonatkozásában is.
A
Képviselõ-testület
az
üdülõtulajdonosok
jelzései
alapján várhatóan még felülvizsgálja a strand belépõ
díjakat és az arra vonatkozó
döntésérõl a lakosságot tájékoztatni fogja.

SZÁRSZÓ a LIPCSEI UTAZÁS-KIÁLLÍTÁSON Már készülünk a 2017-es
nyári szezonra. Balatonszárszó november16–20. között bemutatkozott Kelet-Németország legnagyobb turisztikai vásárában, Lipcsében. Elkeltek a prospektusaink.

A temetõ és a település lelkülete

Az öreg temetõnk is szép sírkert, így kitakarítva

Rendszerint csak Mindenszentekkor gondolunk
bele, hogy mindenki elmegy a minden élõk útján. Az idei alkalomra nagyon nagy munkát
végzett a közfoglalkoztatottak csapata. A bozóttól és az elburjánzott bokroktól, szeméttõl
megtisztította a régi temetõnket. Egy – a szülõk,
nagyszülõk sírjához látogató – hölgy köszönõ
levelet is írt a polgármesternek, hogy adja át
elismerését e nagy munkában résztvevõknek.
Évek óta elõször fordult elõ, hogy könnyen megközelíthette, megtalálta szerettei sírját.
A mostani képviselõ testület elsõ feladatai
között oldotta meg a ravatalozó, a temetõ
bejárati részének, vízvezetékének felújítását,
rendbetételét. És ez a közös megemlékezés is,
ami most már hagyományosnak ígérkezik, arról tanúskodik, hogy becsüljük, értékeljük, köszönjük mindazt, amit a szárszói elõdeinktõl
megörököltünk.

Egy település lelkületét a temetõrõl lehet igazán megismerni, –
mondta Borza Miklós plébános úr azon az ökumenikus áhítaton,
amit Mindenszentek Napján Konc Gáll László református és Mitykó
András evangélikus lelkésszel tartottak a temetõben.
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A jószolgálati csapatunk Verseltek, énekeltek, táncoltak

Azon igyekeznek, hogy a karácsonyi és az új évi ünnepek alatt is
meglegyen mindenük a gondozottjaiknak.
Akik mellõl eltávoztak a szeretteik, és egyedül maradtak, nagyon jól jön minden segítség.
Településünkön elég magas a
számuk. A 60 éven felüliek 684en vannak, 248-an kapnak szociális étkeztetést és 113 idõsnek
házhoz is szállítják az ebédet.
Csak ez a munka naponta eltart
fél 11-tõl 14 óráig.
A szociális gondozói hálózatot évek óta nagy elismerés
övezi. Hat fõállású gondozónõ
és két helyettesítõ látja el azt a
45 nõt és férfit, akinek nincs itt
hozzátartozója, a lakását nem
tudja elhagyni, vagy még súlyosabb eset, azaz ágyhoz kötött
beteg. A rászorultság mértékét
a háziorvos állapítja meg, és
ennek alapján végzi napi munkáját a gondozó. Orvoshoz,
vagy vérvételre viszi a gondozottját, tisztán tartja a környezetét, mosogat, mos és vasal,
bevásárol, bekészíti télen a tüzelõt. Aki önmagát nem tudja

ellátni, annak a fürdetésénél is
segédkeznek.
– Elhivatottak, és nagy munkabírásúak a gondozónõk,
hiszen egy gondozottnál egy
órát töltenek, és így a nyolc
óra sokszor erõn felüli feladat
– mondja Balassáné Vinkler
Ivett az önkormányzatunk szociális ügyintézõje. A szociális
gondozás pedig ingyenes, és
írott szabály, hogy semmilyen
ellenszolgáltatást nem fogadhatnak el az idõsektõl. Egymást
is segítõ, összetartó csapat,
akik sokszor a munkaidõn túl
is vállalnak olyan feladatokat,
amelyekkel jó szolgálatot végeznek. Például a nyugdíjas
esteken a felszolgálásban, a
terem rendbe tételében vesznek
részt. Szép fenyõfát díszített a
csapat az adventi kiállításra, és
most, elõször, december 5-én
42 óvodásnak készítettek ajándékot, kézzel varrott Mikulás
csomagban.

A kis óvodások ez alkalommal
is elkápráztatták a nyugdíjas
est résztvevõit. A Katica csoport
Tengerésztáncát vastapssal jutalmazták.
Nagyon megható versek következtek a Nyugdíjas Klub tagjainak elõadásában: Reichert Vilmosné Erzsike, Korcz Miklósné
Margitka, majd Moór Györgyné kapta meg az elismerést. A
Nyugdíjas Dalkör a Nyugdíjas
Himnuszt, majd egy nótacsokrot adott elõ, a táncegyüttesük
Reichert Vilmosné Erzsébet megható verset mondott. Mellette az espedig Naszvadi táncokkal szeten fellépõ Nyugdíjas Klub tánckara
repelt, amit Vígh Magdolna koreografált.
Dorogi
Sándor polgármester
köszöntötte
a
vendégeket,
akik várják ezt
az ünnepi alkalmat, hogy együtt
Két nyugalmazott matematikus,
lehessenek, mert
akiket nem hagynak nyugton
sokáig
emlékea megoldatlan matek-feladvázetes számukra
nyok. Dr. Obádovics J. Gyula
egy ilyen este. A
professzor és dr. Bölcsföldi Jójókedvet örökzöld A rangidõs nyugdíjasok és a 60-as korosztály is
zsef az esten.
nótákkal és híres szép számmal vett részt az esten
operett slágerekkel tetézte Újvári Marika és Pál
volt egyszerû feladat, mert bõven
csisné Tóka Györgyi, Mónosné
Attila elõadómûvészek mûsora.
ajánlottak fel ajándéktárgyakat:
Anita, Nagy Zoltán, Sámson
Majd következett a finom
Balassáné Vinkler Ivett, BalatonSzilvia, Szabóné Csilla, Szekér
vacsora, és a sütemények, amit
szárszói József Attila MûvelõNagy Andrea. A fagylaltot Femég néhány gombóc fagylalt
dési Ház, Bónay Lászlóné Bea,
kete János és Tefner Tibor képvitetézett. A táncos mulatság közHartenstein János, Huber János,
selõk és a Léda Cukrászda tulajben a tombolák kisorsolása sem
Kemény Gábor, Kéri János, Kodonosainak jóvoltából kapták.

Vízturisztikai Központ Balatonszárszón Népi írók – mai üzenetei
Balatonszárszó hamarosan horgászati és hajózási szempontból
elfoglalja méltó helyét a Balaton
parti városok sorában, kihasználva remek adottságait!
Megújul a Központi Strand is,
amelynek eredményeként a meglévõ terület átalakításra kerül,
hogy egész évben használatra
alkalmassá váljon, illetve bõvül a
szolgáltatások köre is. Ezen kívül
szabad strandok és medencés
fürdõ is gazdagítja majd a szórakozási lehetõségeket.
A kulturális tevékenységek biztosításának megtartása mellett a
Part menti sétány, a Csukás játszótér, a Mesemúzeum, a Mese-kalandpark, valamint a Bringapark kialakításával több jelentõs
turisztikai funkcióval bõvül a település parthoz közeli területe.

A fejlesztési koncepció óriási
jelentõségû, melynek a térségre
gyakorolt hosszú távú, elõnyös
hatása megkérdõjelezhetetlen.
A fejlesztések területi hatásai
révén a tó további települései is
(Kötcse, Nagycsepely, Szólád,
Teleki) kínálatukkal, szolgáltatásaikkal bekapcsolódhatnak az
idegenforgalomba, mely a Balatoni Régió kiszélesedését jelenti.
A fejlesztések megvalósulásával a Balaton-tó országosan ismét
turisztikai desztinációvá válhat,
így nem csak Balatonszárszó tágabb értelemben vett régiójából
érkeznek vendégek, hanem az
ország teljes területérõl, ezáltal a
fejlesztésnek országos hatásai is
elõre vetíthetõek.
A BALATONSZÁRSZÓ kiemelt projekt erõsíti a régió és

az ország gazdasági helyzetét,
jövedelemtermelõ képességét.
Gazdaságélénkítõ hatása szereppel bír a meglévõ vállalkozások minõségi fejlesztésében,
új vállalkozások, befektetések
indításában. A projekt várható
vállalkozásélénkítõ eredménye,
hogy újabb idegenforgalmi szolgáltatók telepednek meg a tó körül. A fejlesztés tartós növekedést
biztosít, hosszútávon fenntartható, munkahelyeket teremt közvetlenül és közvetve. A projekt
markáns megjelenést biztosít a
térségnek.
(A Hírmondó jelenlegi számának mellékleteként a Partmenti
fejlesztések kialakításának részletezett koncepcióját ismertetjük.)
Várady Tünde Ildikó
fejlesztési koordinátor

Múzeumba járni jó!

Idén többször is meglátogatták a József Attila Emlékházat az általános iskola diákjai. Júniusban és
szeptemberben is az iskolai akadályverseny állomása voltunk, ahol a múzeum dolgozói is kivehették részüket a mókából.
Novemberben 24-én a 4. osztályosok jártak
nálunk Élõ Emília tanárnõ vezetésével. A diákok
különbözõ játékos feladatatok segítségével ismerkedhettek meg József Attila életével és munkásságával, karikatúrát rajzoltak, tárgyakat kutattak fel.
Sokan közülük elõször jártak a felújított épületben.
A gyerekek az egy órás foglalkozás végén sok új
ismerettel és meglepetés ajándékkal távozhattak.
December 2.-án klubdélutánon vettek részt a diák

Jó ízû szalonnázás a költõ emlékházában
önkormányzat tagjai Csehi Andrea tanárnõvel. A
25 tagú csoport szalonnasütéssel, forró teával, tánccal, énekkel és persze a helyszínhez illõen József
Attila-kvízzel múlatta eme jó hangulatú délutánt.
Matkovics Diána múzeumpedagógus

Író és költõ elõdökre emlékeztek
A Népi Írók Baráti Társasága 2016. szeptember 17-én
„Népi-urbánus” irodalmi beszélgetés” címmel szervezett
programot Balatonszárszón,
a Polgármesteri Hivatal támogatásával, aktív együttmûködésével, melyért ezúttal is
köszönetünket fejezzük ki. Az
1989-1990-es évek gazdasági, politikai fordulata a hatvan
évvel ezelôtti vitát Magyarországon ismét felszínre hozta.
Ezért a Társaság fontosnak
tartotta, hogy jeles értelmiségiek közösségében beszéljünk
errôl a kérdéskörrôl úgy, hogy
most ez alkalommal, elsôsor-

ban az irodalom képviselôi
legyenek jelen. A tanácskozás
elôadóit, résztvevôit Dorogi
Sándor polgármester, majd
Neszmélyi Károly, a Népi
Írók Baráti Társasága elnöke
köszöntötte. Pomogáts Béla
irodalomtörténész, Dobszay
Károly, a Társaság tiszteletbeli elnöke, Madár János
költô, Tverdota György irodalomtörténész, Püski István
könyvkiadó, Horváth Béla és
Ködöböcz Gábor irodalomtörténészek kutatómunkájuk eredményérôl adtak számot, és az
ezzel kapcsolatos mai összefüggésekre is rámutattak.
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A mi iskolánk

Jótékonysági vásár
– nagy összefogással

Hova tovább, nyolcadikosok?
Megkezdõdött a visszaszámlálás: januárban ki kell tölteni
a tovább tanulási jelentkezési
lapokat. Ebbõl az apropóból
vendégeskedtem a 8. osztályosoknál, egy osztályfõnöki órán.
Kíváncsi voltam, milyen elképzelésekkel indulnak 14-15 évesen
nagybetûs életbe.
Az osztályfõnökük, Karsai
Ödön elõször is elmondta, hogy
jövõre a középiskolák elnevezései változnak, miszerint gimnáziumba, szakközépiskolába, és
szakgimnáziumba lehet jelentkezni.
A tanár úr úgy látja, hogy
a tanulók többsége már korábban tudatosan készült egy-egy
pályára, mások pedig ösztönösen megérzik, hogy milyen
foglalkozás lenne számukra
a legalkalmasabb. A 20 tagú
osztály többsége a gimnáziumot választja: a siófoki Perczel
Mór, a fonyódi Mátyás király,
a kaposvári Táncsics, a budapesti Szent István Gimnáziumot.
A szakgimnáziumok közül a
székesfehérvári Jáky József, a
siófoki Krúdy Gyula iskola ne-

Az új évben már középiskolások lesznek
vét jegyzik majd elsõként. A
szakközépiskolák közül pedig
a siófoki Baross Gáborba és a
Krúdyba készülnek többen is.
No és ki, milyen munkakörben képzeli el most magát?
Ha terveik valóra válnak, lesz
köztük asztalos, szakács, cukrász, bolti eladó, víz-, gáz- és
fûtésszerelõ, történelmet oktató
egyetemi tanár, jogász, építész,
lakberendezõ, angol tanár vagy
tolmács, földmérõ-informatikus,
menedzser, autógépész. Vannak már most kiváló sportoló,

kézilabdázó lányok, sõt focista
is, akik majd ebbeli tehetségüket
kamatoztatják.
Hogy álmaik valóra válnak?
Szinte biztosra vehetõ. A tanár
úr a végére hagyta az osztály
értékelését: a 4-esnél sohasem
volt rosszabb az átlaguk. Mindig volt, van köztük 4-5 kitûnõ
tanuló.
Úgy tûnik, Szárszón rendre
„teremnek” a jó képességû, és
az életben jól startoló tanulók,
az iskola tanárainak dicséretére
is legyen mondva.

Üzenet a jövõnek

A befolyt több mint 300.000 forintot jutalmazásra, a könyvtári állomány bõvítésére fogják fordítani.
Ebben az évben is sokan ünnepeltek együtt az iskola tanulóival a református templomban
advent elsõ vasárnapján. A gyerekek, pedagógusok, szülõk,
nagyszülõk már hetekkel korábban elkezdték a készülõdést
az ünnepre és a hagyományos
jótékonysági vásárra. Nagy
izgalommal várta mindenki a

vásárlókat. A kedvezõ idõjárás
sokakat kicsalogatott, s a vásárlókedvet is növelte.
A település és a környék vállalkozói közül is többen csatlakoztak a rendezvényhez, s
bevételükbõl az iskolát támogatták. Az önkormányzat gazdag
vendéglátással járult hozzá a
rendezvény sikeréhez.

Szülõk a nyílt napokon
November 21 és 24 között
iskolánk kinyitotta a kapuit a
szülõk elõtt. Két nap az alsósok,
két nap pedig a felsõsök óráin
vehettek részt. Rendkívül nagy
volt az érdeklõdés, ami azt mutatja, hogy a szülõk kíváncsiak
az iskolában folyó munkára,
s gyermeküket egy nagyobb
közösségben is szeretnék meg-

figyelni. A nyílt napok lehetõséget adnak arra, hogy a szülõk
a tanítási órákon láthassák gyermekeiket, bepillantást nyerve
az iskola hétköznapjaiba. Az
érdeklõdõk köszönettel, és elismeréssel szóltak a tanárok által
végzett nevelõ-oktató munkáról.
A következõ tanévekben is várja
az iskola az érdeklõdõ szülõket.

A szülõk közössége
jó partnere az iskolának

Gyurcsek Ferenc az iskola karbantartója emelte ki a falból az idõkapszulát, majd Szabó Zoltánné
Gelencsér Ilona igazgató olvasta fel a benne talált üzeneteket.
Az iskola jelenlegi tanulói, tanárai, volt tanítványok, s pedagógusok jelenlétében december
9-én felbontották az iskola fa-

lában elhelyezett idõkapszulát.
Kíváncsian olvasták elõdeik
üzeneteit, melyeket 1946-ban,
valamint 1996-ban írtak. A

program részeként elhelyezték
2016 üzeneteit, hogy üzenjenek a jövõnek, a 20 év múlva itt
tanulóknak.

Jó ráhangolódni a tanórákra
Az alsó tagozatos tanítók a Siófoki Beszédes József Általános Iskolában szakmai délutánon vettek
részt november 10-én. Minden
reggel 7.45 és 8.00 óra között
ráhangolódással kezdik az alsó
tagozatosok a napot Balatonszárszón is. A ráhangolódás
hasznos eltöltésére dolgoztak ki
a siófoki kollégák jó gyakorlatot,
mellyel az együtt töltött idõben
megismertették szárszói kollégái-

kat. A reggeli 15 percet játékosan, tevékenykedve, kooperatívan, a tanítási órákat elõkészítve
szokták eltölteni. A szakmai
látogatás során rövid elméleti ismeretek nyújtása után másodikos
tanulóknál láthattak a résztvevõk
magyar, illetve matematika
óra elõtt alkalmazható ráhangolódó játékokat. A játékok
közül néhányat ki is próbálhattak vendégek és vendéglátók eg-

yaránt a jó hangulat érdekében.
Tapasztalatokkal gazdagodva
tértek haza tanítóink. Bepillantást
nyertek egy másik iskola életébe,
véleményt cserélhettek az alsó
tagozaton alkalmazható módszerekrõl, szakmai tapasztalatokat oszthattak meg egymással.
A szakmai kapcsolat mélyítése érdekében további közös
találkozókat is szervez az iskola.

Bartha Mercedesnek
több éves, lassan évtizedes tapasztalata van
az óvodai és az iskolai
szülõi munkaközösségi
munkában. Az elnöki tisztséget elvállalni
nem kis felelõsséggel
jár, hiszen igen sokrétû
szervezõ munkát és kommunikációs készséget kíván. A cél mindig az, hogy a gyerekeknek jó
legyen. A kérdésünk, milyenek a
szárszói tapasztalatai?
– 2003-ban Budapestrõl Balatonszárszóra jöttem férjhez.
Örülök, hogy a gyermekeim itt
nõnek fel és itt járnak óvodába
és iskolába. Nagyon jó látni, az
intézmények folyamatos fejlõdést, fejlesztését. Azt gondolom,
hogy a szárszói iskolának nemcsak a környék viszonylatában
rendkívül jó a felszereltsége, de
még Fõvárosi viszonylatban is
megállja a helyét, gondolok itt
az okos táblára, a számítógépes gépparkra – a testnevelési
és sport-felszerelésekre. Minden
technikai felszerelés megvan,
ami a gyerekek játékos nevelésé-

hez fejlõdéséhez szükséges. Jó érzéssel töltött
el, hogy mind az óvodában, mind az iskolában
szeretettel fogadták és
tanítják a gyerekeket.
Eszünkbe sem jutott,
hogy ne Szárszón járjanak a gyermekeink
óvodába, iskolába. Valamennyi
szárszói szülõnek azt ajánlom,
hogy saját tapasztalata alapján
döntsön, beszélgessen olyan
szülõkkel, akiknek a gyermeke
itt jól érzi magát, és szívesen jár
ide iskolába, mert a közösséget
mi magunk formáljuk.
– A nyílt napokon, a települési
ünnepi rendezvényeken való fellépésük pedig arról tanúskodik,
hogy a névadóhoz méltó kulturális és mûvészeti oktatás folyik
nálunk.
– Vezetésemmel a szülõi munkaközösség, folyamatosan azon
dolgozik, hogy még több olyan
közösségi programokat, kirándulásokat, vetélkedõket szervezzen, támogasson, amelyek maradandó, nagy élményt jelentenek
a gyerekeknek.
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Második otthonuk az óvoda
Az óvoda erõssége maguk az
óvodai dolgozók. A sokféle
foglalkozás (sport, nyelv, zene,
kreativitás, gyógytorna, karate)
változatos módszerekkel fejleszti a kisgyerekek készségeit és
képességeit. Élvezik az óvódai
létet, büszkén hozzák haza kis

„A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes mienk.” Kazinczy Ferenc örök érvényû szavai akár a SZÉP BESZÉD VERSENY
mottójául is szolgálhatnának.
Az iskolai fordulót november 15-én tartottuk. A helyezettek: 5-6.
évfolyam: 1. Nagy Zoltán /6. o./ 2. Vancsakovszki Virág /5. o./
3. Menyhárt Bianka /5./ és Nyári Viktória /6. o./
7-8. évfolyam: 1. Nagy Vivien /8. o./ 2. Fekete Attila /7. o./ 3.
Mihályi Bence /7. o./
Gratulálunk minden versenyzõnek és felkészítõ tanáruknak, Nemes Mártának!

SIMONYI ZSIGMOND HELYSÍRÁSI VERSENYT rendeztek november
23-án a Kárpát-medence valamennyi magyar nyelvû általános iskolájának felsõ tagozatosai számára.
Iskolánkból 21 tanulót neveztünk a megmérettetésre. A legsikeresebb dolgozatokat küldjük a megyei döntõbe: Breglovics Bianka /5.
o./, Dobos Dorka /6. o./ , Puskás Emma, Mihályi Bence, Takács
Fanni /7. o./, Nagy Vivien, Végh Viktória /8. o./
ANGOL- és NÉMET NYELVI VERSENYT rendeztek november 22-én a
fonyódi Mátyás Király Gimnáziumban, ahol diákjaink részt vettek.
Gratulálunk Nagy Viviennek, Szabó Pál Placidnak, Szalai Petrának,
Végh Viktóriának és Balassa Bálintnak! és a felkészítõ tanárnõknek
Vigh Magdolnának és Czakler Viviennek.

alkotásaikat. Az óvónõk minden
korosztállyal egyformán foglalkoznak, nem érzi háttérbe szorítva egyik kisgyerek sem magát.
Az új nevelési évvel történt
változásokat inkább az óvodai
dolgozók veszik észre a napi
munkájuk során.

Az óvoda és a szülõk közt folyamatos a kommunikáció, így
az elképzelések is folyamatosan
meg tudnak valósulni.
Nekünk, szülõknek az a fontos, hogy gyermekünk számára
az óvoda a második otthon.
Szülõi Közösség

Elsõ pillanattól a szívünkbe zártuk
Minden szülõt várakozással tölti el, amikor a
gyermekét a meghitt családi körbõl közösségbe
adja. Számtalan személyi és tárgyi feltételnek kell
megfelelni, hogy azt mondhassa a szülõ, hogy jó
kezekben, és minden igényt kielégítõ körülmények
között van a gyermekem. A mi óvodánkról így vélekednek, amikor az alábbi két kérdésre kértünk
választ.
Mit tartanak a Százszorszép óvoda erõsségének?
Örülünk annak, hogy lányaink a Százszorszép
óvodába járnak. Mivel néhány évvel ezelõtt
költöztünk a településre, van összehasonlítási alapunk más óvodákkal kapcsolatban, és nyugodtan
kijelenthetem, hogy a Százszorszép óvodát az
elsõ pillanattól a szívünkbe zártuk nemcsak szülõ
ként, hanem bátran kijelenthetem: ez a gyerekek
határozott véleménye is. Férjemmel együtt azt
gondoljuk, hogy ahol éljük a mindennapjainkat,
ahol dolgozunk, szolgálunk, azt a közösséget kell
erõsítenünk, akár abban a formában is, hogy a
gyermekeinket a helyi intézményekbe íratjuk be.
Ezért nem volt számunkra egy pillanatig sem kérdéses, hogy ezt az óvodát választjuk. Az óvó né-

nik, dadusok kedvessége, figyelmessége már az
elsõ pillanatban nyilvánvaló volt és tetszett az is,
hogy minden gyermek felé ugyanazzal a kedvességgel és segítõkészséggel fordulnak. És hogy a
gyermekek mennyire jól érzik itt magukat, nekem,
mint a helyi iskolában dolgozó zongoratanárnak
a legnagyobb bizonyíték, ahogy a mindenkori elsõsök beszélnek, visszavágynak, visszajárnak az
egykori óvodájukba, a régi csoportjukba, a régi
kispajtásokhoz.
Történt-e kedvezõ változás szeptember óta?
Az elmúlt tanév végén a csoportösszevonások
hírét aggódva figyeltük és vettük tudomásul mi is.
Nagyon sajnáltuk, hogy az önkormányzatnak ezt
a lépést meg kellett hoznia a csökkenõ gyermek
létszám miatt. Ugyanakkor örömmel tapasztaljuk,
hogy lányaink az „átszervezésbõl” semmit nem
vettek észre, ugyanazok a kedves, mosolygós
arcok fogadják õket nap mint nap. Õk csak egy,
számukra nagyon is fontos változást érzékeltek,
hogy a szereplések számának mérséklésével több
idõ maradt a játékra!
Konc-Gállné Gass Emese

Mikulás- és a Karácsonyvárás

Az ovisok a karácsonyi kiállításon

„… magyarok! Íme, a költõ… Szeressétek!”
JÓZSEF ATTILA VERSMONDÓ VERSENY Névadónk halálának dátumához (december 3.) kötjük hagyományosan az iskolai megmérettetést, hogy aztán születésnapján (április 11.) otthont adhassunk a
megyei döntõnek a KÖLTÉSZET NAPJÁN.
Ez alkalommal 21 felsõ tagozatos állt ki a szülõk, iskolatársak, nevelõk- valamint a zsûri: Igazgató néni, Kemendi tanár néni, Mikulcza
tanító néni- kíváncsi tekintete elé.
Hallhattunk József Attilát, Petõfit; Csóri Sándor, Fésüs Éva, Kányádi Sándor - verset és elhangzott ADVENT derekán Ady Endre: Karácsony címû költeménye is.
A helyezettek: az 5.-6. osztályból: I. Szalay Ábel 6. o., II. Pacskó
Szilvia 6. o., III. Barti Dominik 6. o. és Vancsakovszki Virág 5. o
7.-8. osztályból I. Orsós Eszter 7. o. és Szalay Miklós 8. o.II. Fekete
Attila 7. o., III. Torma Noa 7. o.
Mindkét korcsoportban az elsõ két helyezett képviseli iskolánkat
Kaposváron a területi válogatón.
NÖVENDÉKI KONCERTET rendeztek december 15-én, amelyen Huszár Ádám is
fellépett. Édesanyja, Apáti Emõke a zenetanulás jótékony hatásai közül kiemelte,
hogy a fiát megnyugtatja a gyakorlás,
tartást ad neki, és büszkeséggel tölti el a
sikeres szereplés és örül, ha a közönség
megtapsolja!

Bán Tiborné, a Nyugdíjas Klub vezetõje
és
néhány
társa
ajándékot vittek a
gyerekeknek, és ezzel is megköszönték,
hogy a Nyugdíjas
esten nagyon ügyesen táncoltak mint kis
tengerészek. (alsó kép)
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Új év – új kívánságok, tervek
Karácsonykor Jézus születését ünnepli a
keresztény világ. Õ „megajándékozott”
minket a megváltással, az üdvösség ígéretével. Mi mivel tudjuk viszonozni ezt?
Új emberek leszünk-e a következõ évben?
Nagyon sokan tesznek Új évi fogadalmat, nagy elhatározásokat, vagy titkos
vágyaik az egekbe szöknek. Akiket megszólítottunk, nagyon emberi, földi és lélek
szerinti kívánságokat fogalmaztak meg a
maguk közösségét fejlesztve, erõsítve.
Csukás István Kossuthés Prima Primissima
díjas író, költõ, településünk díszpolgára
A Magyar Örökség díját vette át december
17-én, ami azt jelenti,
hogy írói, költõi tevékenysége
kultúránk
legértékesebb része. Számos díjat kapott
még az idén a 80. születésnapja alkalmából.
– Minden szárszóinak azt kívánom,
hogy legyen sok örömben részük, legyenek jókedvûek, mosolygósak a felnõttek
is, mint a gyerekek. Kérem ehhez az égiek segítségét is, és én is megpróbálok
mindent megtenni, hogy ehhez hozzájáruljak. Magamnak azt kívánom, hogy
legyek olyan erõs és egészséges, mint
2016-ban, akkor szép esztendõ lesz a
következõ.
Kristóf Jánosné Edit, a
Nõk a Balatonért helyi
csoportjának tagja
– Amiért alakultunk,
a Balaton védelme
rendkívül fontos, látjuk a vízért és a vízzel
folytatott
küzdelmet
az egész világon. Kívánom, hogy mindent tegyünk meg kincsünk védelmére. Ezen túl nagyon tetszik,
hogy részt vesz ez a csapat az egész
közösség, a település életében, és úgy
érzem, hogy egy összetartó erõ vagyunk.
Szeretném, ha több fiatal is csatlakozna
hozzánk. A magánéletemben pedig az a
kívánságom, hogy az eddiginél is több
idõt tölthessünk az Angliában élõ gyermekeinkkel.
Buzsáki Istvánné Erzsike, három gyermeke, egy unokája van.
(becenevén
Mami,
csapata lelke, építõje)
közfoglalkoztatott
– Az a kívánságom, hogy a kollégáimmal együtt kezdhessem az új évet, mert
egy nagyon jó, összeszokott csapat,
akik segítünk egymásnak, megosztjuk
egymással amink van. A névnapomra
kaptam egy diótortát, amitõl nagyon
meghatódtam. Szeretném megtartani ezt
az életszínvonalat, amit eddig elértem,
és nem panaszkodom. Istentõl kaptam
mindezt, õ adja mellém a jó embereket
is. Ez olyan ajándék, amit mindenkinek
kívánok. Készülök a nyugdíjas éveimre,
de már most tudom, hogy hiányozni fog
ez a jó munkahelyi társaság. Kívánom
egyébként, hogy a közfoglalkoztatott
dolgozóknak még nagyobb megbecsülésben legyen részük.

Gamauf Béláné Sárika nyugdíjas, a Meridián-torna csoport
tagja.
– Egészséget, békességet kívánok valamennyiünknek. Nagyon jó közösség lett
a miénk, és kívánom, hogy maradjon is
meg. Nagyon jó ezt az egy-egy órát hetenként mozgással eltölteni. Azt érezzük:
ha van valamilyen egészségügyi problémánk, az mérséklõdik, vagy több esetben
meg is szûnik. Jobb a közérzetünk, a lelkünk is megnyugszik a meditáció közben.
Van köztünk, aki a szívkórházból jött, és
ott gyakorolta be ezt a tornát, és örül,
hogy itt folytathatja. Kívánom ezt a jót
még több szárszóinak, akiket szeretettel
várunk a csoportba.
Jáger Józsefné Éva, az
önkormányzati konyha fõszakácsa
– Megkezdõdött a
visszaszámlálás, mert
februártól nyugdíjba
megyek. Várom már
a megérdemelt pihenést, hiszen hosszú
évekig álltam a nagy kondérok mellett.
Persze, kicsiben, a családomat szeretném
még nagyobb odaadással ellátni. Gondozásra szorul a férjem idõs édesanyja,
és több odafigyelést várnak tõlem az én
szüleim is, akik Szántódon élnek. A kertészkedés lesz jövõre a hobbim, hogy a
saját zöldségbõl, gyümölcsbõl fõzhessek.

Fenyvesi Henrik és neje Irénke, a Nyugdíjas Klub tagjai
Három éve sikerült a házaspárt megnyerni a klubtagságra. Azóta sem bánták meg. Nem véletlen, hiszen fiatalon
is néptáncoltak. Henrik nem is adta ki
keze közül a párját, és énekkarosok is
voltak. Örülnek, hogy itt folytathatják
ezt a szép hobbit. Várják, hogy jövõre bõvítsék a repertoárt, mert az egy új
kihívás lesz. A borászkodásáról ismert
pár azt mondja, hogy szeretné megtartani a törzsvevõit, akiknek kedvencei a
zöld veltelíni, a kékfrankos. Családi kívánság, hogy a két gyermekük és három
unokájuk társaságában még több idõt
töltsenek, és drukkolhassanak a Zsófi
unokájuknak, a kézilabdás, góllövõ sikereinek.
Szalai Nándor közfoglalkoztatott
– Miután minden
nap járjuk Szárszó utcáit, tereit, látom, hol,
mit lehetne még szépíteni, javítani. Nagyon
örülök, hogy megkaptuk az Év települése címet, mert nem kis büszkeség nélkül mondom, hogy ebben a mi kezünk munkája
is benne van.

– Szeretném, megérni, hogy legyen
egy fedett uszodánk, és ha létesíthetnénk
egy fólia-sátras kertészetet, az önkormányzat konyhája önellátó lehetne
– Egy-egy helyi kertészeti beavatkozás elõtt szívesen elmondanám a véleményemet, mert szeretem gyakorolni a
szakmám. A kutyatulajdonos nyaralók és
helybeliek biztosan örülnének egy olyan
Balaton-parti résznek, ami alacsony kerítéssel bekerítve nem zavarná a strandolókat. El tudnám képzelni a Vízpart utcai
strand nyugati végében.

Balogh Lajos, református gyülekezet
gondnoka és neje
– Összetartást szeretnénk a közösségek, az emberek között vallásokra való
tekintet nélkül. Az idõsek és a fiatalok
az életben egymásra vannak utalva. Mi
a családi életben is mindig hálát adunk,
hogy egymást segíthetjük, hogy örömben, bánatban együtt lehetünk. A gyülekezetünkben is a fiatalságban reménykedünk, õket várjuk az istentiszteletekre.
Jó lenne a hitet együtt gyakorolni, együtt
megjelenni az Úr házában. A reformáció
500. évfordulójának méltó megünneplésére is készülünk 2017-ben.
PETKES JÁNOS a római katolikus egyházközösségünk
világi
elnöke
– A Katolikus Egyház tanítása az ökumenérõl így foglalható
össze a Katekizmus
alapján. Az összes
keresztények (akikkel ugyanabban a keresztségben hiszünk) egysége helyreállítására irányuló vágy és a Szentlélek fölhívása. Az egész egyházat érinti, s a szív
megtérésével, imádsággal, kölcsönös
testvéri megismeréssel, teológiai párbeszéddel valósul meg. A jövõre nézve úgy
gondoljuk, hogy közös imanapok több
alkalommal is lehetnének. A fiataljainkat
pedig jobban be kellene vonni az egység
építésébe, hogy a hit és a szeretet jobban
kiteljesedjen.

Kovács Vilmosné Éva, az evangélikus
gyülekezet gondnoka és férje
– A szüleink éltek, haltak a templomért. Emlékszem, hogy amikor 1995-ben
épült a templomunk, annyian segédkeztünk a tetõ cserepezésénél, hogy a létrán
egymásnak adogattuk. Azt szeretném,
ha csak fele annyian lennénk egy-egy is-

tentiszteleten. Nagyon szép ökumenikus
alkalmaink vannak, szeretném, ha így
folytatódna. A férjem, a két lányom családja, a négy unokám pedig az új évben
is hozzanak majd sok örömöt.
Nagy Edina, a Szárszói Vegyeskar tagja
Elsõsorban egészséget az egész családomnak, hogy még
sokáig
lehessünk
együtt
szeretetben,
egymást segítve. A
munkámban
további kitartást, erõt, türelmet, hogy vevõim
elégedettek legyenek, és szívesen térjenek be hozzám. Szabadidõmben a
családi programok számomra a legélvezetesebbek. Szerdánként a Szárszói
Vegyeskarba járok énekelni, amit jövõre
is folytatni szeretnék. A próbák vidám
hangulatban, intenzív tanulással telnek.
Karvezetõnk Cziberéné Ráduly Irén egy
energia bomba, aki ránk is ösztönzõleg
hat. Jelenleg a karácsonyi koncertünkre
készülünk nagy lelkesedéssel, hogy örömet és vidámságot hozzunk az emberek
életébe.
Jáger Viktor
Már évek óta a balatonszárszói közösségi
élet aktív részese vagyok,
csatlakoztam
a fiatalok egyesületéhez is, hogy minél
több helyi és nem
helyi
programban
részt tudjunk venni a csapattal, és ezáltal Szárszót népszerûsíteni. Remélem ez
továbbra is így marad!!! Másodállásban
Dj. (SIGO ROOU) vagyok, és szeretném
az Újévben az álmom beteljesíteni, ami
nem más, mint saját zenét készíteni, és
rengeteg fellépésre járni! Remélem, a
következõ évben tényleg egészséges és
gazdag malacom lesz!
Mihályi Tímea
Tavaly alakult a nõi
foci csapatunk, nagyon jó kis közösség
lett. Edzõnknek, Pamuki Zsoltnak köszönhetõen nagyon sokat
fejlõdtünk, heti 2 alkalommal van edzésünk,
ami a mai mozgásszegény világban nagyon sokat jelent. Nagyon várjuk már
a jövõ évi szezont, sok munka áll még
elõttünk, hogy sikeresebbek legyünk. Szeretném, ha csapatunk bõvülne további
játékosokkal. A csapattagok nagy része
dolgozik, és ezért sokszor nehéz összeegyeztetni a meccseket a munkával. Ezért
várunk minden focizni vágyó anyukákat,
hölgyeket, lányokat! Remélem jövõre bõvülõ létszámmal, és gólokban gazdag
szezont zárhatunk!

Tûzifát osztanak
Önkormányzatunk az idén is megpályázta azt a lehetõséget, hogy
szociális célra tûzifát szállíthasson
a rászoruló családoknak, egyedülállóknak. Az idei, fûtési szezonban 96
köbméter fát szállítanak házhoz.
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Szárszó Csillaga
Öltöztessük
Karácsonyi hangulatba
házunkat, üzletünket!
A Balatonszárszói Turisztikai Egyesület
a Nôk a Balatonért Egyesület Szárszói
Csoportja
versenyt hirdet két kategóriában,
magánházak és vendéglátó-kereskedelmi
egységek részére.
A legszebb házat és üzletet emlékplakettel
jutalmazzuk, amelyet ünnepélyesen

2017. január 07-én (szombaton)
adunk át a Véndiófa Étteremben!

2017. január 20-án (péntek) 18 órakor
sok szeretettel várjuk a balatonszárszói
és környékbeli boros gazdákat
ÚJBOR KÓSTOLÓ rendezvényünkre
a balatonszárszói mûvelôdési házba.
Vezeti: Wolf Sándor
NÉBIH borászati felügyelô
Információ: Nagy Zoltán 20/553-0580
A Magyar Kultúra Napja
alkalmából szeretettel várunk
minden érdeklôdôt a Príma-díjas

Holló együttes koncertjére

rendezvényére
2017. január 27. (péntek)
17 órára.
Bemutatkozik a
Balatoni Halgazdálkodási
Nonprofit Zrt.
Vendégünk: Szári Zsolt
vezérigazgató
Helyszín: mûvelõdési ház

2017. január 21. és február 17. 18 óra.
Ha kikapcsolódásra vágysz,
és kedvet érzel hozzá, táncolhatsz is!
Belépô nincs, pogácsát, innivalót hozhatsz magaddal!
Infó: Dancsecs Klára 30/5924-246
Jó társaság, vidám hangulat!

Weöres Sándor: Varázsének címmel
„Játsszunk együtt!”
A Nôk a Balatonért Egyesület
Szárszói Csoportja

a balatonszárszói József Attila
Mûvelôdési Házba. Belépô nincs.

Szárszói Farsangoló

Balatoni Téli Esték

várunk Mindenkit szeretettel a mûvelôdési házba:

2017. január 23. (hétfô) 14 órakor

Készüljünk együtt az Ünnepekre,
Áldott Békés Karácsonyt!

A NABE Szárszói Csoport
és a
József Attila Mûvelõdési Ház
szeretettel vár minden
érdeklõdõt

A Néptáncos Klub következô alkalmaira

Farsangolni hívunk minden játékos kedvû
kicsit és nagyot

2017. február 4-én (szombat)
16 órától a mûvelôdési házba.

Lesz álarckészítés, farsangi játszóház,
arcfestés, fánkverseny és táncverseny.
A programok után farsangi fánkot, zsíros kenyeret,
teát és forralt bort kínálunk.
Családoddal, barátaiddal együtt szeretettel várunk!
A belépés díjtalan!

EGY VIDÁM FARSANGI DÉLUTÁNRA,
JÁTÉKOS VETÉLKEDORE
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: 2017. február 11. 15 óra,
helyszíne a József Attila Mûvelôdési Ház.
Jelentkezni személyesen vagy telefonon lehet
2017. február 6-ig
Kusiak Grazynánál (30/347-2250)
vagy Dancsecs Kláránál (30/5924-246).

A Balatonszárszói József Attila Általános Iskola
Szülôi Munkaközössége
szeretettel meghívja Önt és kedves családját
az iskola támogatására rendezett

2017. február 18-án 20 órától
a Mûvelôdési Házba egy fergeteges

Jótékonysági Bálra.
Idôpontja: 2017. január 14. (szombat) 20.00 – 04 óráig

Armand
Trageser Hermann
Balatonszárszón élõ
festõmûvész
kiállításának megnyitója
2017. február 3-án
(pénteken) 18 órakor
a Polgármesteri Hivatalban,
amelyre szeretettel várunk
minden érdeklõdõt.
A kiállítás megtekinthetõ
március 3-ig
a Hivatal nyitvatartási
idejében.

mûsorrendje:
Magazinmûsorral minden hónap második és negyedik hétfôjén 19 órakor jelentkezünk:
2017. január 9-én és 23-án,
február 13-án és február 27-én.
Ismétlés az adást követô szombaton14-16 órakor, vasárnap
10-12 órakor, hétfôn19 órakor.
Email: szarszotv@gmail.com.

A Balatonszárszói
Polgárôr Egyesület
szeretettel vár minden kedves vendéget

Helyszíne: József Attila Mûvelôdési Ház
Az est programja:
20.00 – 21.00 óráig Vacsora
21.15 Sztárvendég: Badár Sándor humorista, színmûvész
Egész este zenél a Maxi Trio!
Büfé! Tombola!
Támogatásukat megköszönve, szeretettel várjuk Önöket!
A bevételt a tanulók kirándulására fordítjuk.
Belépôjegy: 2 500 Ft/fô, megvásárolható:az Önkormányzat titkárságán
84/362-501, az Óvodában Apáti Emôkénél 30/681 6467,
Párszázas üzletben 30/515 2062, Pipacs ABC-ben Rompos Attilánénál,
valamint Apáti Kingánál 30/578-1385).
A terem befogadóképessége korlátozott, ezért kérjük,
hogy idôben váltsa meg belépôjegyét!
Támogatói jegy: 500 Ft, 1 000 Ft, 5 000 Ft, amely a Szülôi Munkaközösség
tagjainál vásárolható. Infó, asztalfoglalás: Bartha Mercedes 30/2817-812
Tini Disco 14.00 – 17.00-ig

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

Könyvtári hírek

József Attila Emlékház információk

2017-ben is várjuk régi és új olvasóinkat!
Mindig találni Nálunk újdonságot!
KÉ(s)ZCSODÁK – kézmûves foglalkozások
kicsiknek és nagyoknak szerdai napokon:
január 11.
Elsô virágok;
február 1.
Farsangi bogarak;
február 15.
Télûzés árnyképekkel.
Egy balatonszárszói magánszemély 40 000 Ft-os számítástechnikai és matematikai könyvcsomagot ajándékozott könyvtá
runknak, elsôsorban gyermek és ifjúsági korosztály számára.

Téli nyitva tartás:
• 2016. december 01-tôl 2017. április 10-ig nyitva szerdától
– vasárnapig: 10:00 – 17:00 óráig, hétfôn és kedden zárva.
• December 24-25-26. 31. és január 1. ZÁRVA!
• December 27-28-29-30-án csak telefonos egyeztetés alapján látogatható az Emlékház!
• 2017. január 22-én vasárnap, a Magyar Kultúra Napján
az Emlékház ingyenesen látogatható!

8 SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ
Január-februári verseny naptár
MEGHÍVÓ A KÖZGYÛLÉSRE
Sportegyesületünk 2017. február 24.
(péntek) 18 órakor tartja a hagyományos éves közgyûlését, amelyen a szakosztályvezetõk számolnak be a múlt évi
eredményeikrõl és az idei terveikrõl. A
közgyûlésre szeretettel várják a sportolókat, a sportbarátokat és támogatókat.
Karate szakosztály:
• Január: vizsgára való felkészülés.
Terveznek egy horvátországi versenyt.
• Január 28.: zártkörû vizsga
• Február 11.: Budapestre látogatnak
egy felkészülési versenyre.

Labdarúgás:
Véget értek a bajnoki pontvadászatok a 2016/17-es bajnokság
õszi szezonjában. Csapataink pár levezetõ edzés után pihenõre
térnek, hogy január második felében kipihenten kezdhessék az
alapozást a tavaszi idényre.
A tabellán elfoglalt helyek:
Felnõtt Megyei II.o. Észak (13 csapat)
10.hely
ifi Megyei II.o.Észak (13 csapat) 
2.hely
Megye IV. Balaton csoport (10 csapat) 		

1.hely
Nõi Félpályás bajnokság (10 csapat) B.szárszó-Kötcse 10.hely
Öregfiúk bajnokság (10 csapat) 		
 10.hely

A Bozsikos reménységek

Asztalitenisz:

Asztalitenisz szakosztály:
• December 29.: Kaposváron zárják az
évet, a gálával egybekötött Balogh-emlékversennyel, ahol a korábbi körversenyen elért eredményeket hirdetik ki.
• Január elején Kaposfõn ranglistaverseny lesz.
• Február elején Taszáron amatõr versenyen vesznek részt.
Labdarúgó szakosztály
• Januárban és februárban felnõtt férfi
és nõi csapatok felkészülnek a bajnokságra.
• Bozsikosok: Január 23., február 18 ;
U13 B.lelle teremtorna
• Január 26., február 16; U11 B.lelle
teremtorna

Szárszói lányok, asszonyok a helyi kézilabda csapat fénykorában

Jó tudni!
Orvosi ügyelet telefonszáma
(Balatonföldvár) 84-340-113
Tamáskóné Eszlári Szabina védõnõ
tanácsadói telefonszáma:
84/362-776,
mobil: 06/30/205-0472

Vacsorával egybekötött évzáró bulit rendeztek a nõi és a férfi labdarúgóknak a szakosztály támogatói, amelyen a jókedvrõl ez a kép is tanúskodik.

Ingyenes segélyhívó telefonszámok:
107 és 112

Karate: éremesõs év vége

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:
Cseri Péterné
Grazsyna Kusiak
Kilvinger Gábor

Kovács Viktória
Szõke 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

Október 22-én Barcson versenyzett a Balaton Budo csapata a Dráva Kupán, ahol
a rutinos versenyzõk mellett most a fiatalabb karatésaink is tatamira léphettek.
Érmeseink? Farkas Alisha bronz, Nagy
Rebeka ezüst, Szappanos Lídia bronz,
Skálát Júlia ezüst, Simon Zoltán +35 év
2 arany érem.
November 5-én rendezték meg Szigetszentmiklóson a XXI.WKF Karate Diákolimpiát, ahol Simon Boldizsár bronz és
ezüst, Susóczki Richárd arany érmes lett.
Tökölön, a Goju Ryu Sziget Kupa elnevezésû karate verseny jó lehetõség volt
a megmérettetésre azok számára, akik
ritkábban járnak versenyre. Örömteli volt
számomra, hogy számos esetben „tetten
érhetõ” volt a fejlõdés.
Eredményeink: Farkas Alisha 2 bronz,
Farkas Christopher arany és ezüst, Szappanos Lídia 2 bronz, Farkas Csaba ezüst
és bronz, Simon Zoltán 2 arany érem.
Veszprémben rendezték november 26án a SDSZ Országos Bajnokságot,melyen Simon Zoltán katában és kumitében
is arany érmet szerzett.
November 27-én rendezték Sziget
szentmiklóson a 23. Hungarian Tatami

Értesítjük a lakosságot,

Susóczki Richárd, a 2016-17-es tanév
diákolimpiai Bajnoka
Cup elnevezésû nemzetközi karate versenyt, melyen 10 ország, ötven egyesület
közel 800 versenyzõje mérte össze tudását. Szekér Bálint junior katában bronz
érmet szerzett.
Ezúton is szeretnénk megköszönni az
Önkormányzat Képviselõ Testületének,
valamint a Polgármester Úrnak az egész
éves támogatását.
Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet
kívánok támogatóinknak, szurkolóinknak,
a Szülõknek és a csapatunk tagjainak.
Somogyi Péter edzõ

hogy minden hónap második hetének szerdáján 9 órától 10 óráig a rendõrségi körzeti megbízottak Pusztai Zoltán, Andor
Miklós fogadóórát tartanak a Polgármesteri Hivatalban
A Balatonföldvári Rendõrõrs járõrszolgálatának a nap 24 órájában hívható telefonszáma: 06-20-448 7941

November 5-én Szárszón rendeztük meg
Somogy megye Veterán Asztalitenisz Baj
nokságát 24 fõ részvételével. A versenyzõket Domján Tamás megyei elnök és
Harmath Imre Sportegyesületi elnök köszöntötte.
Szárszói eredmények: 40-59 évesek:
III. Tóth László
60-69 évesek: II. Muskó Zoltán
Férfi páros: III. Békés András-Tóth László
Siófoki Amatõr Körverseny November
19.:
A verseny legeredményesebb szakosztálya Szárszó lett, hisz hat elsõ és hat harmadik helyezést értek el a versenyzõink. Legeredményesebb versenyzõnk Lipót Krisztina
volt, aki három elsõ helyezést ért el.
Fonyódi Amatõr Körverseny/csak férfi
számokat rendeztek/:
Férfi páros: III. Fehér András-Békés
András
Szolnoki Veterán Ranglista verseny:
Férfi páros 70-74 éves korcsoport: III.
Hüvösvölgyi Péter-Dr.Horváth Ákos Budapest
December elején fejezõdik be megyei
és dél-balatoni csapatbajnokság, a megyeibe elsõ, a dél-balatoniba második
csapatunk is érem esélyes helyen szerepel.
Várható versenyek 2017. február végéig:
November 30-án Megyei Diákolimpiai
Döntõ-Kaposvár
December 10-11-én Budapest Veterán
Bajnoksága - 2 fõ szárszói indulóval
December 29-én Kaposváron Balogh
József Amatõr Egyéni Bajnokság
Balaton Környéki Utánpótlás körverseny:
Január-Balatonendréd
Február-Balatonszárszó
Március-Siófok
Januárban Asztalitenisz Évzáró a Mûvelõdési Házban.
Februárban Kacsógép Kupa Amatõr
Felnõtt Bajnokság.
Hüvösvölgyi Péter

✟ Gyászközlemény
Pacskó Károly Fõ utcai lakos 2016.október 23-án,
Lipót Géza Bartók Béla utcai lakos 2016.
november 3-án,
Bayer Zoltán Sándorné Petõfi Sándor utcai lakos 2016.november 4-én,
Móricz Zoltán László Dózsa György utcai
lakos 2016. november 15-én,
Petkes Jánosné Gyulai Pál utcai lakos
2016. 12. 15-én hunyt el.
Részvétünket fejezzük ki a gyászoló családoknak.

