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Az ’56-os ledobott
kenyér megtöretése
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Itt van az ősz Szárszón, újra

Mit jelent a szabadság? – erre válaszoltak iskolánk 7. osztályos diákjai az ünnepi emlékműsorban, amit Mikulcza Gábor és Mikulcza Gáborné pedagógus házaspár szerkesztett és állított színpadra
Olofsson Placid bencés szerzetes atyát szeretném az ünneplők elé állítani, aki nemrégiben távozott az örökkévalóságba, 100
évesen! Az Ő egész életét, annak tanítását
mindenkinek érdemes megismerni! – kezdte ünnepi megemlékezését Borza Miklós
katolikus plébános.
1946-ban a szovjet katonai bíróság, koholt vádak alapján 10 évig tartó szabadságvesztésre ítélte, a Gulágra internálták.
1955. novemberében jöhetett vissza Magyarországra. Nem kapott engedélyt sem
papi, sem tanári működésre, fizikai munkás
lett.
1956. október 23-án fűrészgépes
volt Pesterzsébeten és többek között így
emlékezik: „A Bartók Béla út és a Fadrusz utca sarkán megállt egy teherautó,
vidékről kenyeret hozott. Dobálták le az
embereknek, s egy asszonynak már nem

jutott. Akkor egy fiatalember, aki az utolsót kapta el, hirtelen mozdulattal a térdén kettétörte és felét átnyújtotta az as�szonynak. Abban a pár napban ez volt
természetes. A vad kommunisták valószínűleg ki sem merészkedtek az utcára.
Aki viszont az utcán volt, az mind egyet
akart. Nemzeti összefogást, tiszta jövőt,
szabadságot.”
Az ünnepeknek lényeges célja az emlékezés-felidézés, de az is fontos, hogy
milyen mondanivalója van a most, itt élő
magyar emberek számára – számunkra! Ma is meg tudjuk törni a kenyeret a
rászorulókkal, a Nemzet összefogjon lelki-szellemi-anyagi növekedésünkért, legyen
keresztény jövőképünk és jól tudjunk dönteni földi és örök Hazánk mellett! – ezzel
az üzenettel fejezte be megemlékezését a
Plébános Úr.

Nyári szezon – csúcsra járatva
– Már augusztus 20. előtt tudtuk, hogy a rekordok nyarának könyvelhetjük el az ideit –kezdte
szezonértékelő beszámolóját Dorogi Sándor
polgármester. Részletesebb elemzést készíteni
azért jó, hogy lássuk, miben vagyunk sikeresek, de azért is, hogy mit korrigáljunk jövőre.
– A turisztikai ágazat érte el a dobogó
legmagasabb fokát, ami elsősorban a vendégek nagy számából adódik, azokból az értékelésekből, amelyeknek pozitív visszhangja
van mind a vendégfogadást, a kiszolgálást,
az ellátást, a szórakoztatás minőségét, Szárszó hangulatát tekintve. Ha az eredmény ös�-

… és szép mint mindig …
(Petőfi Sándor után, szabadon)

Mohainé Erzsi, kilónyi szőlőfürtje

Belekóstoltak az iskolai életbe

szetevőit elemezzük, azt látjuk, hogy a több
éves megfeszített marketing tevékenység gyümölcse beérett. Az, hogy június elejétől szeptember 16-ig szinte megállás nélkül kínáltuk
a programjainkat. A Csukás Színház látogatottsága – mind a gyermek, mind a felnőtt
előadások tekintetében – rekordot döntött. Jó
pontot jelent, hogy Szárszó rendkívül biztonságos település, és az is, hogy a köztereken,
az utak mentén kertészeti remekek díszlenek.
Ne feledkezzünk meg az „időjárás felelősről”
sem, hiszen jól felmelegítette a Balatont is.
(Folytatás a 2. oldalon)

Balatonszárszón a Reformáció 500 éves jubileumának méltó megemlékezésére egy kulturális és történelmi örökséget
bemutató 3,2 km-es Jubileumi sétányt alakítunk ki. Az ünnepélyes átadását november 9-én (csütörtökön) du. 3 órakor
tartjuk.

Nagy izgalommal várták az új elsőseink
a tanévkezdést, hiszen nagy változás volt
ez az életükben. Szép új padok fogadták őket, méretükben is pont hozzájuk illik.
Kölcsönös ismerkedés után elkezdtük az
iskolai életet: babzsákozunk, bábozunk,
énekelünk, írunk sóban, műanyag táblács-

www.balatonszarszo.hu

kán és füzetben, gyurmázunk, festünk és
rajzolunk... Már le tudjuk írni 4-ig a számokat és 3 betűt is ismerünk! És még mindig
szívesen járunk iskolába! – mondta el Élő
Emília tanító néni.
(Az iskolai eseményekről
a 4. oldalon olvashatnak)
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Nyertes és folyamatban lévő
pályázatok településünkön

Nyári szezon –
csúcsra járatva

A Képviselő-testület a szeptember 11-i ülésén döntött arról, hogy
a Zrínyi és a Móra F. utcai gyalogjárdákat felújítja. A beérkezett
három árajánlat közül a legkedvezőbb a Roadtechnik Kft. bruttó
15.481.400 forintos ajánlata volt, amelyre a kivitelezési szerződést
Önkormányzatunk megkötötte. A munkálatok szeptember 27-én
megkezdődtek, a várható befejezése pedig november 15.

Teljes erőbedobással dolgoznak az építők, hogy január elsejére elkészüljön a hét kisgyermek fogadására alkalmas Mini-bölcsődénk.
Balatonszárszón az elmúlt három év alatt közel 400 millió Ft
összegű pályázati támogatásból jelenleg is folyamatban lévő
fejlesztések valósultak meg. Az
egészségügyi alapellátás fejlesztésére, azon belül az orvosi
rendelő felújítására, orvosi eszközök beszerzésére 29 240 000
Ft-ból sikerült megvalósítani az
Egészségház szigetelését és az
eszközvásárlást. A fenntartható
turizmus-fejlesztés keretén belül
Balatonszárszó kulturális és aktív
turisztikai fejlesztésére 100 millió
Ft-ot nyert településünk, melynek
megvalósítása még az idei évben
elkezdődhet. A Balatonszárszói
Közös Önkormányzati Hivatal
épületének felújítására, energetikai korszerűsítésére 50 millió Ft
összegű támogatást kaptunk. A
helyi termelők helyi piacra jutásának támogatására 50 millió
Ft-ból valósul meg a Piac újjáépítése. A Balaton Területfejlesztési
Koncepció és Stratégiai Program
keretében a Balatonszárszói Központi Strand fejlesztésére 34 645
669 Ft összegű támogatásban
részesültünk, a strand korszerűsítése megkezdődött, a 2018-as
szezonra befejeződik. A reformáció 500 éves jubileumának méltó
megemlékezésére egy történelmi
örökséget bemutató jubileumi sé-

tány 5 millió Ft támogatásból valósul meg november 9-ére.
A Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Konyha intézményeinek fejlesztésére több nyertes
pályázat született: Óvoda épületre a napelemes rendszer telepítése 18 691 860 Ft összegű támogatásból valósult meg. Óvodai
eszközök beszerzésére 30 millió
Ft-os támogatást, a konyha felújítására 29 691 613 Ft összegű
támogatást nyert önkormányzatunk, a munkálatok hamarosan
megkezdődnek.
A szociális célú tüzelőanyag
támogatásra beadott pályázaton
településünk 162 m³ tűzifa-támogatást nyert 2 880 360 Ft összegben, a tüzelőanyag kiosztása a
téli hónapokban történik.
Elbírálásra váró pályázataink:
1. Belterületi utak, járdák, hidak
felújítása (Rózsa u. – Rónay u.
– Esztergom u.). A támogatás
összege: 15 millió Ft.
2. Mini bölcsődék létesítésének,
mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására. A
támogatás összege: 10 millió
Ft.
3. A települési önkormányza
tok rendkívüli önkormány
zati támogatása. A támogatás
összege:
5 018 001 Ft.

Képviselő-testületi ülések időpontjai
• 2017. október 26. 17 óra
• 2017. november 27. 17 óra
• 2017. december 14. 17 óra

Figyelmükbe ajánljuk élelmiszer
üzleteinket és vendéglátó helyeinket!
• Pipacs ABC (Hősök tere 4.)
• Coop ABC (Fő utca)
• Zöldség-gyümölcs vegyes kiskereskedés (Fő utca)
• Tabi Coop 7. sz. üzlete (Szóládi u.)
• Véndiófa étterem
• Anno Taverna
• Szárszó Bisztró (Zenepavilon, szombat és vasárnap)
• Léda cukrászda
• Popey Pub
• Cinege Fészek

Érkezik a versvonat

Attila, aki Ferencvárosból indult. A képen a Mamával és Etussal.
Mi, szárszóiak úgy őrizzük emlékét, ahogy kérte: „Fogadj szívedbe,
hadd legyek hűséges fiad…”
Ferencváros talán leghíresebb,
legismertebb szülöttje József Attila. Ahogyan halálának 80. évfordulójára készülnek, azt mondhatjuk, hogy a legszeretettebb is.
Elhatározták, hogy külön-nosztalgia-vers-vonatot
indítanak
december 3-án Ferencvárosból
Balatonszárszóra, életének utolsó
állomására.
A vonat nyolc kocsijában több
mint 350-en utaznak, köztük szín-

művészek, énekesek, együttesek,
akik út közben megidézik a költő
emlékét. Többek között: Jordán
Tamás, Hobo, a Sebő Együttes, a
Kávészünet zenekar, Ostinato Zenekar, Posta Viktor, Farkas Ádám
színművész.
A déltől tartó változatos programban az ide utazó művészek
délután 2 órától a művelődési
házban a szárszói közönségnek
is megidézik a költő emlékét.

(Folytatás az 1. oldalról)
– Öröm számomra, hogy az ide
látogató több tízezer vendéget
a kereskedelmi- és vendéglátó
egységek a maguk módján, a
lehető legjobb tudásuk és igyekezetük szerint el tudják látni,
– folytatta szezonértékelő összefoglalóját Dorogi Sándor polgármester. Egyre többen igyekeztek a vendégek kívánságait,
igényeit követni. Vendég-centrikusabb lett az ellátás, egy-egy
helynek kialakult a törzsközönsége.
– Arra a kérdésre, hogy mivel tudtunk még többet adni,
mint egy évvel korábban, azt
válaszolta, hogy a központi és
a szabad strandon sikerült olyan
fejlesztéseket elvégezni, ami a
családosok örömére szolgált. De
itt jegyezte meg, hogy a központi
strandon a látványos fejlesztést,
változást jövőre láthatjuk, noha
most ősszel megkezdődött a
Pom-pom névre keresztelt tematikus játszótér, valamint a sportpályák építése.
– Ha arra a kérdésre kell válaszolnom, hogy hozott-e kasszasikert a szezon, azt mondhatom,
hogy igen. A strandbelépőkből
származó bevétellel kapcsolatban felemás a helyzet. Bár 40
százalékkal több volt a vendég,
egy héttel később nyitottuk a
kasszát, és egy héttel előbb zártuk. De olyan sok kedvezményt
adtunk, hogy a bevétel a tavalyival azonosan alakult. Ami viszont
biztatóbb, hogy az idegenforgalmi adóbevétel az előzetes számítások szerint 30 millió forint lesz.
Köszönhető ez a nagy vendéglétszámnak, s mintha a fizetési
morál is javult volna. Ehhez nem
győzzük hozzáfűzni, hogy ehhez
az összeghez az állam plusz egy
forintot hozzátesz. Tehát 60 millióból jut kézzel fogható fejlesztésre is. Reméljük, jövőre beindul
az a néhány zárt ajtós szálloda
is, amelyek hozzájárulhatnak e
bevétel alakulásához.
– Ezúton is szeretném megköszönni, mindazoknak a lelkiismeretes munkáját, példás helytállását,
akik a gyakori kánikulában, de
egész nyáron minden erőfeszítésükkel azon voltak, hogy Szárszót
a vendégek megszeressék, hogy
visszatérjenek, hogy országban,
világban a jó hírünket vigyék.

Éves hulladékszállítási menetrend
1. Háztartási és háztartási jellegű
szilárd hulladék elszállítása:
• január 1. – május 31-ig és szeptember 1. – december 31-ig
minden héten hétfőn
• június 1. – augusztus 31-ig
heti két alkalommal: hétfő és pénteki napokon
2. Zöldhulladék szállítás:
• április 1. – november 30-ig
havonta egy alkalommal: hónap
utolsó csütörtöki napján (kivéve, ha
az időpont egybeesik a szelektív

hulladékgyűjtéssel, akkor az azt
megelőző csütörtökön).
3. Szelektív hulladék elszállítása:
• január 1. – május 31-ig és szeptember 1. – december 31-ig
papír – műanyag: havonta két alkalommal
üveg: havonta egy alkalommal
• június 1. – augusztus 31-ig
papír – műanyag: havonta négy
alkalommal
üveg: havonta két alkalommal
a közszolgáltató által kiadott hul-

ladékszállítási naptár alapján házhoz menő szolgáltatás keretében.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az utolsó zöldhulladék
szállítási időpont az idei évben:
november 23-a, csütörtök. Kérjük,
hogy ezt követően zöldhulladékot a
közterületre ne helyezzenek ki, javasoljuk a zöldhulladék újrahasznosítását komposztálással. Településünkön a növényi hulladék nyílt
téri égetése tilos!
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Az új gyermek
orvosunk

Dr. Merényi Éva 1987-ben végzett Pécsett, az Orvostudományi
Egyetemen. A Kaposvári megyei kórházban dolgozott, majd
1994-ben csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsgát tett.
Ezt követően Kaposváron dolgozott házi gyermekorvosi körzetben,mint helyettesítő orvos. 2000ben pályázat útján a fonyódi
házi gyermekorvosi körzetet látta
el mai napig. 2012-től a kaposvári kórház Gyermek Sürgősségi
Centrumában is vállal néhány
műszakot szabad idejében. Húsz
éves körzeti orvosi munkája nyomán ebben az évben kapta meg
a főorvosi címet.
A fonyódi körzetet cseréli fel
a balatonszárszói és balatonszemesi körzetre, teljes állásban
2018. január 1-től. Jelenleg október 1-től december 31-ig, mint
helyettes látja el feladatát. A rendelési idő jelenleg azért alakult
így ki, mert a fonyódi körzetben
a felmondási idő alatt teljes munkaidőben kell ellátnia a körzetet,
de a Balatonszárszói-szemesi körzetben így is a kötelező heti 7 és
fél óra helyett 10 órában látja el a
feladatot, de ha rendelési idő végén keresik fel, ellátatlan gyermek
nem marad.
Kéri a szülők megértését és türelmét az átmeneti időszak miatt.
Az alábbiak a december 31-ig,
az átmeneti, helyettesítési időszakra szóló rendelési időt ismertetik.
Hétfő: 14-től 15 óráig, kedden
13-tól 14 óráig, szerdán 14-től 15
óráig, csütörtökön szünetel a rendelés, pénteken 14-től 15 óráig.
Iskola-egészségügyi és ifjúságegészségügyi ellátás: minden hónap 1. csütörtöki napján 12-től
13 óráig.
Csecsemő- tanácsadás: minden hónap 2. 3. 4. csütörtöki napján 12-től 13 óráig.

A háziorvosunk főorvosi
kinevezést kapott

Csukás István
a Nemzet Művésze

Több évtizedes körzeti és háziorvosi munkája elismeréséül főorvosi kinevezést kapott dr. Hódi
István, aki 1980-ban szerzett
diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, majd ’85-ben
belgyógyász szakvizsgát tett.
1988-ig dolgozott a Siófoki Kórház belgyógyászati osztályán,
majd ’88. december elseje óta
látja el Balatonszárszón a háziorvosi szolgálatot. Közben a
háziorvosi- és az üzemorvosi
tanszakvizsgát is megszerezte.
Már 15 éve a Budapesti SOTE
oktató orvosa, amióta az Egészségügyi Nyilvántartási Képzési
Központ a praxisát szakképző
helyéül ismerte el.
Ennek alapján fogad végzett
orvosokat, medikusokat, rezidenseket, háziorvosi gyakornokokat a szárszói rendelőjében.
Jelenleg dr. Bükfa Anetta tölti itt
három éves háziorvosi gyakorlatát.
1993 óta végzi vállalkozásban a praxisát. Tavaly a
honlapját is megnyitotta www.
balatonszarszo.orvos.hu címen,
amelyen sok hasznos informá-

Csukás István Kossuth-, Prima Primissima díjas költő, író, számos
más rangos kitüntetés tulajdonosa, Balatonszárszó díszpolgára
Magyarország
legmagasabb
művészeti kitüntetésének átadására kapta meg a meghívóját.
November 3-án délelőtt a Pesti
Vigadóban veszi át a Nemzet
Művésze kitüntetést.
Nagyon sok szeretettel gratulálunk! Várjuk a további verseit,
meséit, színdarabjait! Munkájához erőt, egészséget kívánunk!

A Bölcsföldi-zsámoly
országos bemutatója
ciót kaphatnak, sőt regisztráció
után on-line is kérhetnek receptet. Október végén pedig megérkeztek az influenza elleni védőoltáshoz szükséges vakcinák,
amelynek sajnos eljött szezonja.
A főorvosi kinevezéshez a
szárszóiak nevében gratulálunk,
és további munkájához erőt,
egészséget kívánunk!

Értelmiségi konferencia
Ismét közös gondolkodásra invitált a Reformátusok Szárszói
Konferenciája: a jelentős hagyományokkal bíró találkozó
augusztus 24-től 27-ig várta a
keresztyén szellemiségű érdeklődőket a Soli Deo Gloria Csalá-

di Hotel és Konferencia-központban. A reformáció ötszázadik
évfordulója alkalmából az újrainduló szárszói konferenciának
is a reformáció volt a fő témája,
amelyen egyházi és állami vezetők tartottak előadást.

A feltaláló, dr Bölcsföldi József nyugalmazott gimnáziumi tanár,
szárszói lakos, Budapesten, október 30-án, 10 órakor az ELTE fizikai
előadótermében ismerteti a nevével jegyzett eszközt és működését,
amelyet majd a Szárszó TV is bemutat.

Két kislány, két fiú köszöntése

Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások minisztere több témában aktualizálta az előadását.

Kitüntetés a keresztszemes „őrzéséért”
Kis koromban tanultam meg
fonni, szőni és varrni. Magunk
készítettük a férjhez menéshez
a stafírungot. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében éltem,
ahol nagy hagyománya volt a
beregi keresztszemes varrásnak.
Nagyon szerettem és szeretem
ezt a mai napig művelni. Sok kiállításra küldtem el munkáimat,
és sok-sok elismerő oklevelet
kaptam. Huszonhat éve költöztünk Balatonszárszóra, és itt is
folytattam a varrást. A kitüntetést
a népi hagyományok ápolásáért, főleg a beregi motívumkincs

Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások minisztere aláírásával Dorogi Sándor
polgármester adta át a kitüntetést Erzsike néninek a szüreti mulatságon.
megőrzéséért kaptam. Több kiállításom volt ebben a térségben
is. Ha megkértek, szívesen taní-

tottam az érdeklődőket, – mondta el Bakos Gyuláné a kitüntetés
átvétele után.

Ez alkalommal szépen, párban
jöttek az újszülöttek, hogy Dorogi
Sándor polgármester köszönthesse a legifjabb szárszóiakat: két
kislány és két kisfiú tette tiszteletét
szüleivel október 16-án, a Polgármesteri Hivatalban. Jáni Anett
és Nagy Lajos kislánya Nagy
Hanna 2017.09.16-án született.
Németh Zsuzsanna és Lengyel

István kisfia Lengyel István
2017.08.05-én. Dr. Vancsakovszki Gábor és Ivanics Ivett kislánya
Vancsakovszki Zoé Napsugár
2017.08.30-án. Böröcz Balázs és
Farkasdy Renáta kisfia Böröcz
Marcell 2017.09.01-én született.
Az önkormányzat emléklapját és
ajándékát köszönettel vették át az
ünnepeltek szülei.
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Ketten, akik útravalót adtak

Babócsay Károly
(kémia szakos tanár)
Siófokon lakom, nős vagyok,
egy kisfiú boldog édesapja. Kémiát tanítok, délután napközis
csoportot vezetek, és óraadóként Siófokon is tanítok hetente
két napot.
1974-ig Szárszón laktam. Ebbe az iskolába jártam, ahol most dolgozom.

Szőke György és Nemes Márta
Évtizedek munkáját ismertük el,
és méltattuk augusztus 28-án,
amikor két köztiszteletben álló
kollégánknak kívántunk minden
jót nyugdíjba vonulásuk alkalmából. Nemes Márta tanárnőnek,
aki a magyar nyelvet és irodalmat tanította, a költészet és József
Attila rajongójává tett sok diákot,

de átadta, hogy a világban való
boldoguláshoz kell még egy világnyelv, és az angolt oktatta,
sokan gondolnak rá szeretettel.
Ugyanígy Szőke György tanár
úrnak, aki rajzra, művészet történetre, stílusra és szépérzékre nevelte a gyerekeket, diákok százainak adott életre szóló útravalót.

Határtalanul

Pályázati támogatással vettek részt a diákok ezen a nagyszabású
erdélyi körúton.
Iskolánk tizenhét hetedikes tanulója osztályfőnökükkel és az
igazgató nővel a Határtalanul
pályázat keretében nagy erdélyi
körutazást tett október 9-13 között, valamint barangoltak Szászföldön és Székelyföldön. Az ott
töltött öt nap alatt eljutottak Aradra, megtekintették a dévai várat,
Vajdahunyad várát, élvezték a
hétfalusi csángók botos táncát,
miután látogatást tettek a törcsvári „Drakula” kastélyban. Déván a
ferences templomban tájékoztatást hallgattak meg a Dévai Szent
Ferenc Alapítvány munkájáról, s
átadták a szárszói pedagógusok,
tanulók által felajánlott adományokat. Pürkerecen, az általános

Bemutatjuk új tanárainkat

iskolában találkoztak és megajándékozták az ottani magyar
iskolásokat. Jártak Brassóban,
túráztak Bálványos várához, sétáltak a Szent Anna tóhoz. Szekerekkel megjárták a Jávárdi-pataki
vízesést, s az ezeréves határra
is rácsodálkoztak. A kirándulás
utolsó napján, Székelyudvarhelyen a gyerekek megélhették azt,
hogy otthonuktól 700 km-re egy
közel 40 ezres városban járnak,
ahol mindenki magyar. Hazatérésük előtt Farkaslakán megkoszorúzták Tamási Áron sírját, s
elhelyezték a kegyelet virágait a
héjjasfalvi Petőfi emlékműnél. Fáradtan, de élményekben gazdagodva tértek haza.

Bőhm-Polányi Veronika
(rajz szakos tanár)
2004-ben végeztem a Kaposvári
Egyetem Csokonai Vitéz Mihály
Pedagógiai Főiskolai Kar vizuális kultúra tanító szakán, majd
ugyanott angol szakképesítést
is szereztem. Ez évtől Balatonföldváron angolt és Szárszón rajzot tanítok. Jelenleg
Gyesen vagyok, családommal (17 hónapos kisfiam
és a három éves kislányom) Kőröshegyen élek.
Örülök, hogy hosszabb kihagyás után újra a pedagógusi pályán dolgozhatok.
Hartenstein Dániel
(zenetanár)
Hartenstein Dániel vagyok,
családommal itt élek Balatonszárszón. Általános iskolába
Balatonszárszón jártam, majd
gimnáziumi és egyetemi éveimet
Pécsett folytattam.
Diplomámat a PTE Művészeti Karán 2014-ben,
majd ez év májusában ugyan itt klasszikus tuba
előadóművész szakképzettséget szereztem. 201416 között a Beremendi Általános Iskolában tanítottam rézfúvós hangszereket és kamarazenét. Külön

Akadályverseny
és focikupa
A Diákönkormányzat és a 8. osztály szervezésében akadályversenyt tartottunk szeptember 29-én,
amely az Európai Diáksport Napja
alkalmából a szülőkkel közös futással kezdődött 2017 méteren. A
csapatok kilenc állomás feladatait
teljesítették a község különböző
helyein. A díjak és a megérdemelt
finom falatok sem maradtak el,
amit megköszönünk a Szülői Munkaközösség tagjainak.
Az iskolai vándorkupát az idén
a 8. és a 6. osztály csapata nyerte
el. A legtöbb gólt szerzett játékos
Takács Dávid (8. o.) lett.

A hitre alapozva megújul a régi iskola
A Balatonszárszó, Szóládi utca
4. szám alatt álló régi katolikus
iskola épülete, a Római Katolikus Plébánia tulajdonában van.
Mint helyi oktatási intézmény,
mindig fontos szerepet töltött

be a hívek életében. 1950 körül azonban államosították az
iskolákat is, majd az 1990-es
években visszaadták. Eközben
az épületben Gazda-bolt működött.

Dervalits Istvánné tanító néni az 1951/52-es első osztályosokkal az
egykori iskola előtt. Farkas Józsefné Zsebők Edit őrizte meg a képet,
amelyen reméljük, még sokan megtalálják magukat.

Az épület mai kornak megfelelő hasznosítására, mindenképpen
gondolni kellett az Egyházközségnek, amire Magyarország Kormánya 50 millió forint támogatást
nyújtott. A munkálatok elkezdődtek. Egy nagyobb közösségi terem
és két kisebb helyiség lesz a régi
épületből. Az új melléképületben
pedig melegítő konyha, ebédlő,
vizes blokk épül és terasz, közben
az udvar-környezet is szépül. Az
épület régi-új funkciója: a közösség építése, a hitbeli tudás és tapasztalat átadása. Bízunk benne,
hogy a közösségi alkalmak ezt a
célt fogják szolgálni. Köszönet érte
mindazoknak, Akik ezt segítik!
Borza Miklós plébános

örömömre szolgál, hogy egykori iskolámban taníthatok.
Nyírő Noémi
(napközis tanító)
1998-ban végeztem Baján, az
Eötvös József Pedagógiai Főiskolán. A tabi Speciális Iskolában dolgoztam, majd ugyanott
könyvtárosként folytattam munkámat. A balatonszárszói iskolában nagyon jól érzem magam.
Resli Réka
(napközis tanító)
Debrecenből költöztem Szántódra az idén nyáron. Három
gyermekem van. Hosszúpályiban tanítottam alsó tagozatban
egész napos iskolarendszerben.
Nagy örömömre kaptam itt lehetőséget arra,
hogy az első osztály napközis tanító nénije lehetek.
Megpróbálom színessé, változatossá tenni a délutánokat amellett, hogy a délelőtt megismert tananyagot gyakoroljuk, elmélyítjük.
Virág Erzsébet
(magyar történelem szakos tanár)
Az első diplomámat a Pécsi Tanárképző Főiskolán szereztem.
A tanítás mellett folyamatosan
tanultam is. Tanítottam általános és középiskolában, majd óraadóként oktattam
a felsőoktatásban. Pedagógiai szakértőként az ország különböző iskoláit ismerhettem meg. 2016 –tól
nyugdíjas vagyok. A szárszói igazgató asszony kérésének nem tudtam ellenállni, most a 7. és 8. osztályosok anyanyelvi és irodalmi tudását gyarapítom.

Az új óvodavezetőnk
Tokajban végeztem az óvónőképzőt, majd Budapestre költözésünk
és két leánygyermekem születése
után diplomáztam óvodapedagógusként, majd vezető óvodapedagógusként az ELTE-n. Kerek
20 évig dolgoztam Zuglóban, az
Örökzöld Óvodában, ebből 10
évig voltam vezető helyettes. Sok
szép emléket és egy jól felépített
szakmai karriert hagytam ott.
Férjem régi álmát követve költöztünk tavaly októberben Balatonszárszóra.
Intézményvezetői megbízatásom alatt egy biztonságos, élhető,
örömteli óvodát szeretnék megalkotni a kolléganőkkel karöltve a
szülők és fenntartó megelégedésre. Célom, a szülőkkel való szoros partneri kapcsolat kialakítása.
Szakmai vágyam, hogy egy olyan

Magda Ilona óvodavezető
minőségi közeget tudjunk teremteni, ahol gazdag játék kínálattal és
fejlesztési lehetőségekkel várhatjuk a gyermekeket.

Szüret

Szeptember 16-án a település szüreti rendezvényén iskolánk színvonalas műsorral szerepelt.
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Visszapillantó

Szüreti mulatság
Több megálló, fenséges falatok és gazdag vendéglátás fogadta a
lovas fogatokkal vonulókat a szeptember 16-i szüreti mulatságon. A
hagyományőrző rendezvény nemzetközivé lett, hiszen testvérvárosunk egyike, Gyergyóalfalu is képviseltette magát. A kisbíró, Horváth
István vitte a szót, a bíró, Bán Tamás és „családja” Zsombok Szilvia
és Zsombok Mira mindenhol követték.
A helyi boros gazdák bő felajánlása révén volt mit fogyasztani a
hegy levéből is.

A népmese kincse
A Magyar Népmese napján volt zene,
tánc, hangszer bemutató, kézműves játék, a könyvtár udvarán. A szeptember
29-i programot kvíz, mese hallgatás,
galambokkal tűzdelt könyvjelző készítés
színesítette,de tubarózsák is nyíltak a
szorgos kezek alatt! Este pedig a felnőtteket örvendeztettük meg pajzán népmesékkel!
Nagyon sok kedves segítő akadt a program szervezésében, akiknek ezúton is
nagyon köszönöm a gondoskodásukat!”
Tókáné Rózsa Andrea

Alkotók Napi Kiállítás
Az 5. Alkotók Napja alkalmából augusztus13-án, a
József Attila Emlékházban nagyszabású képzőművészeti kiállítással vártuk a látogatókat. A péceli Fészer
Alkotókör, Daria Narbutt szárszói akvarellfestő, és
Megyeri János szobrászművész anyagából rendezett
kiállítás megnyitóján köszöntőt mondott Szöllősi Ferenc Attila péceli polgármester, Megyeri János szobrászművész és Dorogi Sándor polgármester. Képünkön Vastag Éva kerámikus az érdeklődők körében.

Kirándulás Lengyel
országban és Prágában
A nyári kulturális és turisztikai munkában
résztvevők utaztak Prágába és Lapanowba. Az önkormányzat ezzel jutalmazta
az önkéntesként vállalt munkát, illetve a
többlet teljesítményt.

Karádi szomszédolás
A Karádi Nyugdíjas Klubba tettek viszontlátogatást a balatonszárszói Nyugdíjas Klub tagjai,
ahol jókedvű bordalokból énekeltek egy csokorra valót.
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Ökumenikus megemlékezés
a történelmi egyházak képviselőinek részvételével
várja sok szeretettel
a kisgyermekes
Anyukákat és a Kicsiket
minden csütörtök délelőtt
10 és 12 óra között
a művelődési házban.
Kötetlen beszélgetés
az anyukáknak
és közös játék a piciknek.
Infó:
Horváth Anita 30/904-3145
Kocsis Kitti 20/220-8355

2017. november 1-én, 15 órai kezdettel
a temető ravatalozójánál.
„Mindazokért,
kiket nem láttunk
már régen,
akik velünk együtt
ünnepelnek az
égben,

kiknek őrizgetjük
szellemét,
mindazokért
egy-egy gyertya
égjen.”

Márton-napi

BÁL

2017. november 11-én
(szombat) 20 órától
Balatonszárszón a művelődési házban,
a Szülői Munkaközösség szervezésében.
Zenél a Maxim trió. Büfé, tombola.
Jegyek elővételben 1500 Ft, helyszínen 2000 Ft.
Jegyek kaphatók: Ajándékkuckóban Mihályiné Zsuzsi;
sarki boltban Rompos Attiláné Erzsi; iskola titkárságon;
óvodában Apáti Emőke; önkormányzati titkárságon.
Asztalfoglalás, további információ, jegyek:
Bartha Mercedes 30/2817-812.
Kérjük az étel és ital behozatalát mellőzni!
A bál teljes bevételét a gyerekekre fordítjuk!
Támogatásukat megköszönve, szeretettel várjuk Önöket!
14 órától 17 óráig TINIDISCO az iskola diákjainak,
játék, tombola, pizza.

Tájékoztató
az Egészségfejlesztési
Iroda programjairól
• Cukorbetegek életmódklubja
Előadó: Dr. Brasnyó Pál
belgyógyász, diabetológus
főorvos
Helyszín: József Attila Művelődési Ház
• Bőrgyógyászati dagana
tok megelőzéséről, az önvizsgálat fontosságáról
Előadó: Dr. Pupp Antónia
bőrgyógyász főorvos
Telefonos jelentkezés szükséges: Egészségfejleszté
si Iroda 84/340-078,
30/370-7590)
Helyszín: Szociális és Gyer
mekjóléti Szolgálat
• Gyermekkori elsősegélynyújtásról gyakorlati bemutató
Előadó: Máyer László
mentőtiszt, Siófoki Mentő
állomás vezetője
Helyszín:
Százszorszép
Napközi Otthonos Óvoda
• Tanácsadás a perifériás
verőérbetegségek kialakulásának
megelőzési
lehetőségeiről, kockázati
tényezők ismertetése
Előadó: Dr. Hódi István
háziorvos
Helyszín: Háziorvosi Rendelő
• Munkahelyi lelki egészségmegőrzés,
irodai
jóga.
A stressz mentes munkanapokért!
Előadó: Borostyán Judit jógaoktató
Helyszín: Önkormányzati
Hivatal
A program időpontokról a
továbbiakban tájékoztatjuk!
A programokon való részvétel ingyenes!
Minden érdeklődőt várunk
szeretettel!

Meghívó Nyugdíjas estre
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
sok szeretettel meghívja a község nyugdíjasait

2017. november 18-án, (szombat) 16 órára
a Művelődési Házban tartandó szórakoztató,
műsoros délutánra, és az azt követő vacsorára.
Műsorral kedveskednek az óvodások.
Lesz meglepetés vendég!
Zenél: Varga Jenő
Tánc, tombola!

Anna Ivanova orosz festőművésznő tart mesterkurzust
az Akvarellfestő Héten. December 2-án (szombaton) képeiből
kiállítása nyílik a Polgármesteri Hivatalban, közvetlenül a moszkvai
Kreml épületében rendezett kiállítás után.

Folytatódnak
a mozgás programok
Hangolódjunk együtt az Ünnepekre!

a balatonföldvári Egészségfejlesztési Iroda
és a Szabadidő Szakosztály támogatásával
december közepéig.
Művelődési házban: Aerobik:
hétfő 19:00, csütörtök 17:30
Zumba: kedd 18:00
Meridián torna: hétfő, szerda 16:00
Óvodában: Jógatorna: kedd 17:30

A Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület kéri a lakosságot,
hogy a hagyományokhoz híven
öltöztessük karácsonyi ünnepi fényekbe
házunkat, üzletünket!
Kellemes készülődést kívánunk!

Könyvtári hírek

Miért?
A Somogy TV nézői október 6-án
este a Miért? című műsorban láthattak egy fél órás interjút Süli
Ferenc riporterrel, aki Matkovics
Diána múzeumpedagógussal József Attila életéről és haláláról,
szárszói tartózkodásáról, az Emlékház kialakulásáról, valamint a
jövőbeni tervekről és programokról beszélgetett. Az interjú elérhető a következő linken: http://
www.somogytv.hu/videok/miert/121795/

mûsorrendje:
Magazinmûsorral minden hónap
második és negyedik hétfőjén 19
órakor jelentkezünk: november
13-án és 27-én, december 11-én
és 25-én. Ismétlés az adást követő
szombaton14-16 órakor, vasárnap
10-12 órakor, hétfőn 19 órakor.
Email: szarszotv@gmail.com.

Várjuk régi és új olvasóinkat!
November 15. szerda
Ké(s)zCsodák kézműves foglakozás:
gyöngy és papír állatkák készítése
November 23. csütörtök
Társas Nap: Ki lesz a legügyesebb, legokosabb?
December 13. csütörtök
Társas – Kézműves: karácsonyi készülődés egyedi karácsonyfa díszekkel, a könyvtár karácsony fájának közös feldíszítése.
Október 31-től november 4-ig, november 9-én és december 23-tól január 3- ig zárva.
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MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját

Advent második vasárnapjára
Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját

Advent első vasárnapjára
2017. december 3.

13 órától Adventi jótékonysági
vásár a Hősök terén
15:30 Református templom
József Attila Általános Iskola
énekkara és hittanos csoportok
műsora.
Az első adventi gyertya
meggyújtása.

2017. december 10-én 15 órára
a Községházán tartandó
Ünnepváró kiállítás megnyitójára.
Közreműködnek
a Zeneiskola növendékei és tanárai.

A Családosok Szárszóért
Civil Szervezet
az adventi készülődés jegyében

Mézeskalács
sütésre

József Attila 1937 – 2017

várja sok szeretettel
a gyerekeket és az Anyukákat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
és Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
közösen emlékezik József Attila halálának 80-dik évfordulójára

2017. dec. 2. (szombat)

2017. december 3-án,

14:30-kor

a József Attila Művelődési Házba.
Infó: Apáti Emőke 30/6816-467

ÜNNEPVÁRÓ KIÁLLÍTÁS
A Nők a Balatonért Egyesület Szárszói Csoportja
és a József Attila Művelődési Ház
a hagyományokhoz híven idén is megrendezi
ünnepváró karácsonyi kiállítását.
A kiállítás témája: karácsonyi ünnepi teríték.
A teríték lehet: reggeli, ebéd, vacsora,
vagy vendégváró uzsonna 2 főre.
Kérjük a civil szervezeteket, alkotó közösségeket, az intézményeket,
hogy vegyenek részt a kiállításon.
Jelentkezési határidő: 2017. december 6.
A kiállítás rendezése december 8. (péntek) 15-17 óra között, a megnyitó december 10-én, Advent második vasárnapján
15 órakor lesz a Községházán.
Információ: Láposiné Pozsega Piroska 30/552-8098
Dancsecs Klára 30/5924-246
Készüljünk együtt az év legszebb ünnepére!

„Én mondom: Még nem nagy az ember.
De képzeli, hát szertelen.
Kísérje két szülője szemmel:
a szellem és a szerelem!”

Itt a Mikulás

amelyre tisztelettel várunk minden érdeklődőt.
12:09 József Attila versvonat érkezése 350 utassal
Ferencváros – Balatonszárszó – Ferencváros
13:00 Verses gyertyagyújtás József Attila első sírhelyénél
Tallián Mariann és Lázár Balázs színművészekkel
14:00 „Kész a leltár”
Zenés emlékműsor a József Attila Művelődési Házban
Köszöntőt mond:
Dr. Bácskai János – Ferencváros polgármestere
Dorogi Sándor – Balatonszárszó polgármestere
A műsorban fellépnek:
Sebő Együttes, Földes László HOBO,
Kávészünet Együttes, Ostinato Zenekar,
Posta Viktor színész-énekes, Farkas Ádám színész.
Moderátor: Lázár Balázs színész-költő
Belépődíj nincs!
A József Attila Emlékház ezen a napon ingyenesen látogatható.

a Családosok Szárszóért
Civil Szervezet és a Művelődési
Ház közös szervezésében.

2017. december 9.
(szombat) 16 óra.
Mikulás Manói – mesés ügyességi
vetélkedő kicsiknek, nagyoknak.
Ajándék a Mikulás puttonyából,
a gyerekek megvendégelése. A
csomagokat a Családosok Szervezete ajánlotta fel. Infó:
Apáti Emőke: 30/6816-467.

„Adventi várakozás
ablakról ablakra”
Kedves Balatonszárszóiak!
A Nők a Balatonért Egyesület Szárszói Csoportja szervezésében szeretnénk elkészíteni a település adventi naptárát.

A Soli Deo Gloria Kórus
sok szeretettel vár mindenkit

Karácsonyi
Koncertjére
2017. december 21. (csüt.) 18 órára
a Katolikus templomba.
Ünnepi gondolatok: Borza Miklós plébános
Közreműködnek: Betlehemezők
és a Zeneiskola növendékei, tanárai.
Vezényel: Cziberéné Ráduly Irén

Feladat: előre kisorsolt naptári
napot (számot) megjeleníteni
az ablakodban, amelyet minden
este megkeresünk decemberben!
Esti sétákra és számkeresésre
Mindenkit nagy szeretettel várunk!
A település nagysága miatt előre behatárolt területen fog felbukkanni a naptár kivilágított következő száma!
Ez nem egy verseny, hanem az összetartozás, az élmény varázsa!
Bárki csatlakozhat, de előzetes jelentkezés szükséges!
Nemcsak a legügyesebbeknek!
Részletekről érdeklődj a NABE tagoknál vagy a könyvtárban:
Kusiak Grazyna 30/347-2250, Tókáné Rózsa Andrea
84/343-397.
Jelentkezési lehetőség: Községi Könyvtár (Fő u. 48.)
Jelentkezési határidő: 2017. november 24. (péntek).

Töltsd velünk az év utolsó éjszakáját,
és köszöntsük együtt a 2018-as Újévet!

Szilveszteri Batyus Bálba
várunk sok szeretettel

2017. december 31-én 20 órától

a Művelődési Házba!
Batyus bálba hívunk, enni-innivalót hozz magaddal!
Zenél a Mészáros & Ulrich Duó
Előzetes asztalfoglalás munkanapokon
december 29-ig: Apáti Kinga 30/578-1385.
Belépő 1000 Ft.
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Balaton- és
Szárszó kerülő
bringázás

A Head és a balatonszárszói STB bolt valamint a Decathlon támogatásával október
8-àn rendezték a BALATONSZÀRSZÓTÓL-BALATONSZÀRSZÓIG, egy napos Balaton-kerülés kerékpár túrát, amin 35 profi
és 45 amatőr állt rajthoz.
Külön öröm, hogy a profi kategóriában
akadt egy szárszói bringás, Legoza Dániel
személyében, aki ugyancsak teljesítette a
210 km-es távot, 6 óra alatt. A 2 km-es távon sok ovis, iskolás és családok is indultak.
Az iskolások közül Sarang-Gulyás László, Barti Dominik Csaba, Stagl Sebestyén
érkezett az elsők között, a lányok közül
Makár Dorina és Vancsakovszki Virág
örült a győzelemnek. Minden versenyző
emléklapot kapott, a szerencsések értékes
ajándékot is nyertek.

Szárszó sakkot kapott
Balatonszárszón rendezték idén a Mitropa Kupát. Legutóbb a cseh
főváros, Prága adott otthont a versengésnek, a szervezők úgy döntöttek, hogy idén a Balaton partjára hozzák a versenyt. A 11 ország versenyzői a négycsillagos Két Korona szállodában játszottak
szeptember 16. és 25. között.
Seszták Tamás, a Magyar Sakkszövetség elnöke elmondta, azért
esett a választás Balatonszárszóra, mert szép település és minden
adottsága megvan egy ilyen típusú esemény megrendezésére. S a
magyar csapatnak a közelgő görögországi Európa Bajnokság előtt
jó erőfelmérőnek bizonyult a verseny, ahol a magyar nők az első,
míg a férfiak a negyedik helyen végeztek.
A szárszóiak egy remek nyári szezon után szívesen látták
vendégül a sakkozókat, nagy élmény volt számukra a különleges
sportesemény, s természetesen nagy megtiszteltetés, ahogy Dorogi
Sándor polgármester elmondta, hogy Prága után idén Balatonszárszó lehetett a vendéglátó. A polgármester egyik délután elkísérte a versenyre Obádovics Gyula matematika professzort, aki
Balatonszárszó díszpolgára, s ugyancsak nagy barátja a sakknak.

És még egy hír, amely a Mitropa kupának köszönhető, a helybeliek
a versenyen fellelkesülve úgy határoztak, hogy sakk szakosztályt
alakítanak.

Foci-reménységeink

Őszi életmódváltó
nap
Testzsír- és vérnyomásmérés, állapotfelmérés, és még sok más egészségügyi
gyors ellenőrzésre nyílt lehetőség a
művelődési házban szeptember 25-én
az Egészségfejlesztési Iroda és az önkormányzatunk közös rendezésében.
Kóstolóval egybekötött étkezési tanácsok
után bemutatót tartottak azok a csoportok, amelyek a mozgást tartják az
egészségmegőrzés egyik legfontosabb
formájának: az aerobik, a jógatorna és
a zumba programjába kapcsolódhattak
be a résztvevők. Elkezdeni most is ajánljuk! Az órarendet a Programajánlóban,
a 6. oldalon megtalálják.

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
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:
Darija Narbutt,
Kilvinger Gábor

Kovács Ádám

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

Somogy Megyei U14 ÉSZAK
NKSE Balatonszárszó 2-9 Marcali VFC
Balatonszabadi LE 2-1 NKSE Balatonszárszó
NKSE Balatonszárszó 4-1 Somogyvár
K.Ö. SE
Az idei utolsó haza mérkőzésünk,
amelyre mindenkit szeretettel várunk november 13-án 13.30 órakor lesz: NKSE
Balatonszárszó- Kéthely SE !

Bozsik: U11-es csapatunk remekül kezdte meg a szezont, eddig 3 Tornán 7 győzelem mellett csupán egyszer kaptak ki, a
gólokat is termelték 29 gólt szereztek és
csupán 6-ot kaptak!
U7/9 A legifjabbak is rendre helytállnak
a Fesztiválokon, bátran, lelkesen képviselik
egyesületünket!
Pusztai Gábor
UP Edző

Rózsa Gézára
emlékeztek

Támogatás a Polgárőrségünknek
Nagy örömünkre szolgál, hogy az idén a
Magyar Labdarúgó Szövetség, illetve az
MLSZ Somogy Megyei igazgatósága, támogatásban részesítette a Balatonszárszói
Polgárőr Szervezetet. Ezt azzal érdemeltük
ki, mert polgárőreink állandó biztosítói-ren-

dezői a szárszói futball mérkőzéseknek. A
támogatás összegét formaruhákra és kordonszalagra fordítottuk.
Köszönjük szépen!
Balatonszárszó polgárőrei

Év végi programok és eremények
KARATE: WKF Diákolimpia November
11. Szigetszentmiklós
VII. Goju Ryu Sziget Kupa (kezdő-középhaladó) november 19. Szigetcsép
25. Hungarian Tatami Karate Cup (haladó) november 26. Szigetszentmiklós
Kodomo Kupa (kezdő-középhaladó) december 2. Budapest.
ASZTALITENISZ Csapatbajnoki mérkőzések hetente: Megyei Bajnokság: B.szárszó I. csapata Dél-Balatoni Bajnokság:
B.szárszó II. – III.csapatai. Somogy Megye
Veterán Bajnoksága: B.szárszón november
4-én.
Novemberben Fonyódon, decemberben
Kaposváron rendezik a mérkőzéseket. Or-

szágos Veterán Ranglista versenyet novemberben Szolnokon, decemberben Budapesten rendezik.
Asztalitenisz eredmények: Megyei Csapatbajnokság: B.szárszó – Lengyeltóti 10:8,
B.szárszó –Darány 13:5, B.szárszó – STIGA
Biga Kaposvár 11:7.
Dél-balatoni Csapatbajnokság: B.szárszó II - B.földvár 7:3, B.szárszó III. – Fonyód
III. 8:2, Országos Veterán Bajnokság Békéscsaba: férfi páros 70-74 éves korosztály: III. Hüvösvölgyi Péter-Kovács János
Kaposvár.
Fehér Sándor Emlékverseny október 14.
női egyéni: I. Lipót Krisztina, vegyes páros:
I. Lipót Krisztina-Tóth László.

A néhány éve elhunyt kiváló emberre, és
sportolóra emlékeztek a sportpályán barátai, tisztelői, s együtt emlegették a régi
idők szárszói fociját.

✟ Gyászközlemény
Molnár Jánosné (Fülöp Magdolna)
2017.07. 30-án (Új Élet u.)
Kasziba Józsefné (Domokos Mária)
2017.08. 01-jén (Szóládi út)
Kuti Lászlóné (Vörös Rozália) 2017.08.
23-án (Gábor Áron u.)
Kaluber László 2017.08. 24-én (Fő u.)
Kálosi Imre 2017.08. 26-án (Esze Tamás u.)
Turi Lajos 2017. 10. 17. (Akácos u.)
Gellérfi Gyula 2017.09. 05-én (budapesti lakos) hunyt el.
Részvétünket fejezzük ki a gyászoló
családoknak.

