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József Attila tisztelői Zarándokút lesz
jöttek a Versvonattal a Megújulás Útja

A nosztalgiavonattal több mint háromszázan érkeztek Szárszóra
„Különleges nap ez a mai – 2017. december
3. – hiszen József Attila szülőhelyét, Ferencvárost, élete végállomásával, Balatonszárszóval,
Alfát az Omegával virtuálisan és valóságosan
is összeköti, összekötötte most a József Attila
Versvonat, mely a költő életének egyfajta metaforájaként értelmezhető.” (Lázár Balázs)
A költő tragikus halálának 80. évfordulójára
nosztalgia vonatot indított Ferencváros Önkor-

mányzata, amely 12 óra után néhány perccel
méltóságteljesen gördült be a balatonszárszói
állomásra. Dorogi Sándor polgármester fogadta a több mint tíz különleges kocsiból kiszálló háromszáz fős vendégsereget, akik már
útközben együtt lehettek lélekben a költővel,
hiszen színművészek, énekesek, együttesek
idézték meg.
(Képes tudósításunk a 3. oldalon folytatódik)

Dorogi Sándor, Balatonszárszó polgármestere és Dr. Hafenscher Károly miniszteri biztos vágták át a nemzeti színű szalagot a Megújulás Útja avatásán
A reformáció 500 éves jubileuma világszerte
sok települést indított arra, hogy maradandó
emléket állítson a jeles évforduló tiszteletére.
Balatonszárszó önkormányzata az egyházakkal és a helyi közösségekkel összefogva
egy jubileumi sétány megalkotását tűzte ki
célul. A tematikus sétaút a Megújulás nevet kapta. A település központjából bárki,

A Szent estére hangolódva
Isten emberi testben eljött a Földre.
Jézus születésére emlékezve Borza
Miklós plébános úr ünnepi gondolatait a test-szellem-lélek egysége köré
csoportosította december 21-én este
a Katolikus templomban. Emlékeztetett a Képviselő testület decemberi
ünnepi ülésére, ahol az itteni közösségek összetartását, szellemiségét,
lelkiségét élhették át a résztvevők.
A későn jövőknek már csak álló
hely jutott a templomban. Együtt ünnepeltek a katolikus hittanosokkal a
zeneiskolánk diákjai és a Soli Deo
Gloria Kórus karácsonyi koncertjével hangolódtak rá a Szent Estére. A
gyerekek betlehemeztek, angyalnak
öltöztek, és a hangjukkal és a hangszereikkel is angyalian szóltak.
A Soli Deo Gloria Kórus új, változatos repertoárral készült e jeles napra. A többszöri vastapsot két ráadás
számmal köszönték meg. Giulio Caccini Ave Maria-ja hangzott el kétszer
az ünneplők tetszésére.

A karvezető: Cziberéné Ráduly Irén (bal szélen). A hangszeres közreműködők: Czibere
Balázs, Koncz-Gálné Gass Emese, Márkus Kata és Vinkler Laura a zeneiskolások felkészítő tanára

Békés és eredményekben gazdag Új Esztendőt kívánok
Balatonszárszó Képviselő Testülete és az Önkormányzat
minden munkatársa nevében településünk valamennyi
lakójának, és üdülőtulajdonosának.

Dorogi Sándor
polgármester

www.balatonszarszo.hu

egy-másfél óta alatt végigsétálhatja a tíz
állomásból álló utat. Az egyes megállókban
elhelyezett táblákon a reformáció legjelesebb vívmányai és azoknak a mai életünkre
tett hatásai olvashatók. Ezek a gondolatok
olvashatók az avatási ünnepségre készült
ismertetőn és térképen.
(Folytatás a 2. oldalon)

Köszönet,
mindenért
– a szárszóiaknak
– Az év végén visszagondoltam erre a fantasztikus esztendőre. Az elején még nem reméltem, hogy ez a rekordok éve lesz! Kinek,
minek köszönhető mindez, hogy minket így
újra felfedeztek a hazai és a külföldi nyaralni vágyók, hogy így szárnyára vett a média?
Azt gondolom, hogy valamennyiünknek, a
helybelieknek, az üdülőtulajdonosoknak, a
vendéglátóknak, a kereskedődnek, mindazoknak, akik összefogtak, hogy a vendégeink beleszeressenek Balatonszárszóba, hogy
visszavágyjanak ide, – összegezte Dorogi
Sándor polgármester a múlt évi szenzációs
esztendőt. Majd folytatta azzal, hogy ki mindenkinek szeretne ezért köszönetet mondani.
– KÖSZÖNET mindazoknak, akik ezért
többet tettek, mint egy év munkája. Nagyon sokan vannak. Hiszen egy polgármester, és a hét
tagú képviselő testület sem képes arra, hogy
önmagában csodát teremtsen. Ez csakis közös
akarattal, erőfeszítéssel valósulhatott meg.
– KÖSZÖNET mindazoknak, akik vendégházaikban, üdülőikben, apartmanjainkban olyan körülményeket teremtettek, ahol a
vendégek otthon érezhették magukat.
– KÖSZÖNET mindazoknak a vendéglátó helyeknek, kereskedelmi egységeknek,
amelyek maradandó szolgáltatást, példás kiszolgálást nyújtottak az ide látogatók tízezres
tömegének.
(Folytatás a 7. oldalon)
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A reformációi üzenetei a Megújulás Útján
(Folytatás az 1. oldalról)
Sok ember szellemi és kétkezi munkája van
abban, hogy a több mint 3 kilométeres sétaút tíz táblája és pihenőhelye a november
9-i avatásra elkészült. A táblákon olvasható
összeállítás Bogdányi Mária győri evangélikus egyetemi lelkész munkáját dicséri, a
grafikai megjelenítésért pedig Kű Mariannát
illeti az elismerés. A bibliai idézeteket, bölcseleteket korunknak megfelelően el is lehet
„raktározni”, azaz hazavinni magyarul, németül, angolul és oroszul. Sőt, az okos telefon
segítségével leolvasható kód tovább irányít
bővebb tartalmakhoz.
– Hosszú hetekig, hónapokig gondolkodtunk, hogy mi lenne az az üzenet, ami fontos
lehet nekünk és az utókornak is, a reformáció
után 500 évvel. Így jött a gondolat: hozzuk
létre a Megújulás útját, – mondta Dorogi Sándor polgármester az avató ünnepségen megjelent vendégek köszöntése után az Andorka
Rudolf Evangélikus Konferencia és Missziói
Otthonban. A múltunkra hivatkozva, a jövőnkre gondolva, legyen itt egy olyan egyszerű
sétaút, amit a Megújulás útjának nevezünk el.
Az út három állomásán ünnepi megemlékezésen mondták el gondolataikat a meghívott vendégeink, ezekből idézünk.
Dr. Hafenscher Károly miniszteri biztos
A balatonszárszóiak ráéreztek a reformáció
lényegére, ez a közös célkitűzés sok embert
el fog érni, kívánom is nekik, hogy töltekezzenek ebből a szellemi kincsből és nemcsak a
balatonszárszóiak, hanem sok-sok ezer vagy
tízezer üdülő, aki idejön, találkozik ezzel az
élménnyel, s lelkiekben is gazdagodik.
Dr. Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke
– Az emlékezetközösség hirdeti azt, hogy
hol vannak a gyökereink, hová tartozunk, mit
hiszünk, milyen az értékrendszerünk, milyen
élethitelesség következik mindebből. Ez határozza meg a jelenünket, a tájékozódásunkat
– hála legyen a közösségért Istennek.
Witzmann Mihály országgyűlési képviselő
Pál apostol valahogy úgy fogalmazta meg, hogy
ne azt keressétek, ami széthúz vagy megoszt
benneteket, hanem ami összeköt, én azt gondolom, hogy ma, akik itt vannak és együtt ünnepelnek, megtaláltuk azt, ami bennünket összeköt, és
valóban jó ide Balatonszárszóra jönni.
A következő megálló, az út nyolcadik állomása a SDG Református Konferencia Központban volt, ahol dr. Márkus Mihály nyugalmazott református püspök mondta el gondolatait.
Zila Gábor titkárságvezető Református
Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Az Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia és Missziói Otthon elől indult az első séta a Megújulás Útján

Witzmann Mihály országgyűlési képviselő

Dr. Hafenscher Károly miniszteri biztos

Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke

A reformáció 500. esztendejében vagyunk, úton vagyunk és ennek az útnak egy
állomásán, egy szimbolikus állomásán vagyunk most, hiszen a Soli Deo Gloria Konferencia Központ a magyarországi reformátusság és hisszük, hogy a magyarság életében
is egy kiemelten fontosnak számító hely. Úton
vagyunk, az út tart valahonnan valahová.
Az SDG Konferencia Központban iskolánk
hittan csoportja reformációs emlék műsort
adott.
A tizedik állomáson – a József Attila Emlékházban településünk vegyes kara, a Soli
Deo Gloria Kórus Cziberéné Ráduly Irén
karnagy vezetésével két dallal köszöntötte a
vendégeket. Ezután Nagy Csaba Somogyi
Református Egyházmegye esperese a névadó
költő Isten-keresését idézte meg, majd Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna evangélikus
esperes az út újabb üzenetéről: a személyes
megújulás fontosságáról szólt.
A református templomban az esti ökumenikus istentiszteleten Balatonszárszó három

lelkésze, Mitykó András evangélikus lelkész,
Borza Miklós plébános, Koncz Gáll László
református lelkész méltatta az önkormányzat
és a gyülekezetek példás összefogását, amely
a további utunkra, arra, hogy együtt járjuk a
közös utat, a megújulás útját, lelki útravalót ad.

„Áldjad lelkem az Urat!” Lázár Balázs
és Tallián Mariann színművészek verses,
zenés összeállításában az Excanto együttes
közreműködött. közre
A nap szeretetvendégséggel fejeződött be
az önkormányzat aulájában.

Az esti ökumenikus Istentisztelet szárszói lelkészei: az Úr asztalánál Koncz Gáll
László református lelkész, mögötte Mitykó András evangélikus lelkész és Borza
Miklós katolikus plébános úr

Végh Szabolcs és Smidéliusz Gábor a reformáció korát idézték dalaikkal

Az SDG Konferencia Központban résztvevő ünneplő közönség
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Ferencváros és Szárszó is szívébe fogadta a költőt
(Folytatás az 1. oldalról)
A Versvonat utasai megkapták a nap programját, amely azt a térképet is tartalmazta, hol találhatják meg azt a fél tucat emlékhelyet, ahol
József Attilára emlékezünk. Először az első
sírhelyéhez zarándokoltak a legtöbben, ahol
Lázár Balázs és Tallián Mariann verses emlékezete után mécsest gyújtottak az emlékhelyen.
Többen a József Attila Emlékházban tették tiszteletüket, hiszen ez a hely virtuálisan mutatja be
a ferencvárosi, szeretetre és libacombra éhes
Attilát, és költői kiteljesedését.
Zsúfolásig megtelt délután a József Attila
Művelődési Ház, ahol a „Kész a leltár” című
verssel vezette be Lázár Balázs azt az emlékműsort, ami ugyanezt a címet kapta, majd felkérte dr. Bácskai Jánost, Ferencváros polgármesterét ünnepi beszédének megtartására.
Ebből idézünk részleteket.
„A ferencvárosi Gát utca 3. különleges térré
vált. Az apró szoba-konyha, a gang, a ház, az
utca, Ferencváros, Budapest, sőt a versekben
megjelenő világ a tér és idő sima felületét jelekké avatják, a szótlant szóhoz juttatják, nekünk,
kései olvasóinak.
2014-ben Ferencváros Önkormányzata Európai Uniós forrásból felújította a szülőházat,
kormánytámogatással kibővítette az Emlékhelyet.
„Anyám világot hagyott rám, nem házat.” –
a Kész a leltár című vers egyik sorának variációja adott támpontot a Petőfi Irodalmi Múzeum
kurátorának, H. Bagó Ilonának az Emlékhely
státuszának kijelölésére, a kiállítás narratívájának meghatározására. A Kassáki bejelentés
(miszerint József Attila születésnapja, április 11.
legyen a Költészet Napja Magyarországon)
óta ötödik alkalommal megújuló Emlékhely
„Eszmélet” című kiállítása tavaly elnyerte az „Év
kiállítása 2015”- díjat.

A 80 évvel ezelőtti gyászjelentés az újságban

A költő első sírhelyénél is sokan tisztelegtek, és gyertyát gyújtottak

Dorogi Sándor Balatonszárszó polgármestere és dr. Bácskai János Ferencváros polgármestere az állomáson

Hobo nagyon sok verset mondott útközben

A Sebő Együttes a legnépszerűbb megzenésített verseket játszotta

Posta Viktor a vonaton is megidézte József Attilát

Jordán Tamás a szárszói állomáson
üzent a költő egyik versével

Ferencváros és Balatonszárszó kultuszhelyeink, ahová elzarándokolnak József Attila tisztelői – mondta dr. Bácskai János Ferencváros
polgármestere, aki Dorogi Sándorral, Balatonszárszó polgármesterével kézfogással erősítette
meg, hogy együtt ápolják a költőóriás emlékét.
A Nemzet Művésze, a Kossuth díjas Sebő
Ferenc és együttes nyitotta a műsort, József Attila megzenésített verseit, albumait generációk
ismerik, a mai fiatalok is szeretik. A képen Barvich Iván, Soós Réka és Perger Lászó.
Földes László Hobo Kossuth díjas
előadóművészt visszatapsolta a közönség. Hátborzongatóan tudja Attilát idézni: „Szívünk, míg
vágyat érlel, nem „kartoték-adat.”
Én, József Attila című musical főszereplőjét,
Posta Victort, a Madách Színházbeli bemutató óta ismeri, szereti a közönség. Thomas Mann
üdvözlése, Tiszta szívvel, Talán eltűnök hirtelen
című számokat énekelte.
A Kávészünet Zenekar – Boros Bálint, Komáromi Kristóf, Németh Ferenc és Popovics György – hidat képez a mai fiatalság és
az irodalom között. József Attila: Keresek valakit, Mama, Mikor átment az uccán a kedves
című megzenésített verseket játszották.
Farkas Ádám, a Kecskeméti Katona József
Színház színművésze a Csöndes estéli zsoltár és
a Mámor című versét tolmácsolta.
Az Ostinato Zenekar zárta a műsort, amely
az idei Ferencvárosi Versdal Fesztivál felfedezettje. Matyók Annamária, Tatai Kata,
Kopeczky Péter (ének) Kránitz Attila,
Balaskó Bence és Révész György játszotta az Áldalak búval, vigalommal, Bánat és Vigasz című összeállítást.
A rendkívül gazdag program után nagyon
igyekezni kellett a délután 4 óra után néhány
perccel visszainduló vonathoz. Voltak, akik még
be tudtak menni az állomás várótermébe, ahol
Pordán Erzsébet és Juhász Gyula a régi vasútállomást bemutató képeslap gyűjteményükből
rendeztek kiállítást, amit Balatonszárszónak
ajándékoztak.
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A mi iskolánk

Az ünnepváró Advent

Versmondó verseny az emléknapon
Nyolcvan éve éve távozott a költőóriás József Attila. Iskolánkban
hagyomány, hogy december 3-án,
vagy ahhoz közeli időpontban versmondó versennyel tisztelgünk előtte.
Ki is volt iskolánk névadója?
Pilinszky János írta József Attila
halálának 25. évfordulóján, 1962
decemberében: „Mikor meghalt,
nem volt semmije.
Egy szegény legény, aki tudta,
hogy csak az boldog, aki játszhat;
aki kertész akart lenni, kelő nappal
kelni és fát nevelni; aki megtanította
nekünk, hogy anyánk szájából édes
az étel és apánk szájából szép az
igaz, és hogy a múltat be kell vallani, de a harcot békévé oldja az
emlékezés. Egy szegény legény,
aki volt, hogy napokig nem evett
„se sokat, se keveset”, de „kivasalt
ruhát” hordott szívében, mikor megszólította a kedvest; aki érzett mindent, amit az életben érezni lehet,
és örökkön csak szeretetre vágyott.
Altatót írt a kis Balázsnak ugyanúgy, ahogy a kis Jézusnak. Sose ló-

A műsor szereplőinek egy csoportja

Szép számmal készültek iskolánkból a szavalók
dított: az igazat mondta, nem csak a
valódit. Megkerülte Istenért a világot,
míg fel nem ismerte: Isten ott áll a háta
mögött. Végül pedig, amikor tűzhelyet, családot már végképp csak másoknak remélt, hozzászoktatta szívét
a csendhez. Élt – és belehalt ebbe.
És akaratlanul is szállóigévé tett egy
településnevet: Balatonszárszó.
József Attila igazat mondott.
Horger Antal és az egész körülötte
lévő ellenséges világ ellenére jóslata beteljesült: egész népét tanítja

ma is, nem középiskolás fokon. Ezért
van e mai nap is. Emlékezzünk rá!
Virág Erzsébet
Helyezettek: 5-6. korosztály: I.
helyezett: Szabó Szirka (6. o). II. helyezett: Muhammed Jusztina (6.o.).
III. helyezett: Sarang Gábor (5. o.)
Különdíjas: Zsombok Ákos (6. o.)
7-8. korosztály: I. helyezett Puskás Zsófia Ida (8.o.). II. helyezett:
Szalay Ábel (7. o.). III. helyezett:
Pacskó Szilvia (7.o.)
Különdíjas: Torma Noa (8. o.)

Advent 1. vasárnapja egy mérföldkő karácsonyi készülődésünkben,
hiszen az első gyertya fellobbanása
tisztán jelzi, hogy elkezdődött a várakozás ideje. Ennek a jelentőségét
mutatja, hogy évek óta együtt adunk
hálát ezen az ünnepen. Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona igazgatónő
köszöntötte az egybegyűlteket, és
szólt az advent jelentőségéről, majd
a hittanos gyerekek az iskola kórusával közösen adták elő az ünnepi
műsort. Konc Gáll László lelkipásztor
idézve a Szentírásból, az Isten szeretetteljes közeledését helyezte üzenete középpontjába, majd a kórus
felcsendülő énekére meggyújtotta az
első gyertyát az adventi koszorún.

A jótékonysági vásár bevétele
320.000 forint volt. Mindenkinek köszönjük a munkáját, felajánlását, támogatását. A befolyt összeget sporteszközökre,
udvari játék vásárlására, a tanulók jutalmazására, kirándulás
támogatására, valamint a szabadidő hasznos eltöltését segítő
eszközökre fogjuk fordítani.

Könyvmolyoknak nincs akadály

Óvónénik vendégségben
Az első osztályos gyerekek óvónénijei látogattak el az iskolába, hogy
megnézzék, milyen ügyes iskolásokká cseperedtek egykori ovisaik.
Nagy ölelésekkel üdvözölték őket,
és átadták a saját kezűleg készített
ajándékaikat. Ezután énekeltek, ritmusgyakorlatokat játszottak, majd
matematika feladatokat oldottak
meg az interaktív táblánál. Olvastak tábláról, betűsorokról szavakat,
betűket kapcsoltak össze. Következett a tollbamondás. Az óvónénik
csodálva nézték a gyerekek füzeteit, hogy mennyi mindent tudnak
már. Az óra végén csoportban dolgoztak egymást segítve. Kis vendéglátással zárult a látogatás, és a

A lelkes olvasók sok humorral versenyeztek

Ajándékot is kaptak az óvónéniktől a kis elsősök
gyerekek is kaptak az óvónéniktől
ajándékot.
Nagy köszönettel tartozunk ne-

kik, hogy ennyire felkészítették a
gyerekeket az iskolás életre.
Resli Réka

Szülők
a suliban
November 21-én az alsó tagozatosok, 23-án a felső tagozatosok
óráit látogathatták meg tanítványaink szülei.
Mindkét tagozaton sok szülő szakított időt arra, hogy gyermekét
tanórai keretek között láthassa,
bepillantást nyerve az iskola hétköznapjaiba. A nagy érdeklődés
azt mutatja, hogy a szülők kíváncsiak az iskolában folyó munkára, s gyermeküket egy nagyobb
közösségben is szeretnék megfigyelni.
Az érdeklődők elégedetten távoztak az órákról, elismerve
iskolánk pedagógusainak felkészültségét, türelmét, az iskolában
folyó szakmai munka magas színvonalát.

Karácsony előtt már hagyomány, hogy a zeneiskolás növendékek
bemutatják, hogy egyre ügyesebben bánnak választott hangszerükkel. Ez alkalommal is nagy sikerük volt. Az ünnepre az énekkar
műsora tette fel a koronát. Vezényelt Vinkler Laura tanárnő.

A harmónikával ismerkedtek
A zeneiskolás növendékeknek idén is
lehetőségük nyílt a Filharmónia által
szervezett ifjúsági hangverseny sorozaton részt venni. Az első előadáson,
november 14-én a Kéméndi Trió lépett fel. A koncerten a harmonika sokszínűségével ismerkedhettek meg a
gyerekek. Egy interaktív előadásban
volt részünk, mivel az előadók kérdé-

seket tettek fel hangszerekről, illetve
konferálás helyett a művek végén a
gyermekközönségnek kellett megfejtenie, hogy melyik művet hallották és
annak ki a szerzője. Természetesen
ismert műveket játszottak, ezért sikerélményük volt, aktívak voltak és végig
lekötötte a figyelmüket az előadás.
Konc-Gállné Gass Emese

A „Könyvmolyoknak nincs akadály”
elnevezésű vetélkedőt rendeztünk
november 15-én. Könyvet olvasni
valaha egészen hétköznapi szórakozás volt. Tabletes, okostelefonos
korunkban más a divat. Mi ma is szeretnénk minél több gyermekkel megismertetni a könyvolvasás élményét,
ami rendkívüli mértékben fejleszti a
gondolkodást, a képzeletet, a szókincset. Ugyanakkor olvasni öröm is,
páratlan megtapasztalás, amit semmi más nem pótol.
Az idén büszkék vagyunk, mert
60 diák olvasott el egy vagy két
könyvet a versenyre! Gazdagodtak
humorral, ismeretekkel, a csapatmunka örömével, gyönyörű gondolatokkal. A verseny állomásain vál-

tozatos feladatok voltak; meg kellett
találni, melyik szereplő szavait
idézzük, mi a hiba az állításokban?
Némán elmutogattak regénybeli tárgyakat, vagy éppen bekötött szemmel lerajzolták azt. Néhány ügyességi játék vidámmá tette a délutánt.
A gyerekek a könyvükhöz kapcsolódó csapatneveket választottak,
voltak pl. Kenguruk, Rózsák, Rókácskák, Pávák, Újságírók, Az élet csalódásai, Vadkörték, Bocsok.
A két első helyezett csapat a
„Cirkusz csillagai”, akik 4. osztályosok és a 7. osztályos „Utazók”.
Köszönet a 10 könyvet ajándékozónak és az állomást vezető felnőtteknek!
Fritz Éva

Színházbérletet váltottak
Nyolcadik osztályos tanulóink november 9-én színházlátogatáson
vettek részt a Siófoki Kálmán Imre
Kulturális Központban. A Szent
Péter esernyője című darabot tekintették meg a Zenthe Ferenc
Színház előadásában. Az előadás része egy négy programból
álló előadássorozatnak, melyre
tanulóink bérletet váltottak. A darab nagyon elnyerte a gyerekek

tetszését, valódi élményhez juttatta
őket. A színházlátogatás segíti a
tanulók személyiségfejlődését, miközben szélesedik látókörük, másmás megközelítésben láthatnak
dolgokat, fantáziájukat használva. Közösségfejlesztő hatása sem
utolsó szempont a közös élménynek, hiszen a gyerekek együttesen
élnek meg számukra új dolgokat.
Czakler Vivien
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A Százszorszép Óvoda hírmondója

A következő hetekben az adventi várakozás öröme lengte be óvodánk csoportszobáit. Ehhez kapcsolódó verset, dalokat, táncokat
tanultak csöppségeink.
De a nagy ünnepi várakozás alatt is folyamatos volt a gyermekek
célirányos fejlesztése.

Megalkottuk óvodánk saját logóját, mely minden szakmai dokumentumon látható:
Helyi Pedagógiai Program, Bölcsődei Szakmai Program, Szervezeti
és Működési Szabályzat, Óvodai Házirend, Bölcsődei Házirend.

Program az új bölcsödével
kiegészítve

Zenei fejlesztés

Körjátékozni öröm

Egyéni fejlesztés

Dallal köszöntötték a várva várt Télapót.
Óvodánk nemcsak a balatonszárszói gyermekeket, hanem 5 társközség gyermekeit fogadja be és látja
el gondoskodó szeretettel, értő
figyelemmel, fejlesztéssel. A Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás, Társulási Megállapodás alapján: Kötcse, Nagycsepely, Szólád,
Teleki, Balatonőszöd óvodáskorú
és nemsokára bölcsődés korú gyermekeit látja el nagy felelőséggel.
Központi irányítója és fenntartója a
Balatonszárszói Nagyközségi Önkormányzat, fő intézménye: a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda
és tagintézménye: Kötcsei Óvoda.
A Balatonszárszói Óvodafenntartói Társulásnak nyújtottuk be
novemberben az új óvodai Helyi Pedagógiai Programunkat és
a Bölcsődei Szakmai Programot,
melyet egyhangúlag elfogadott az
Óvodafenntartó Társulás minden
tagja. Óvodai pedagógiai programunk fő irányvonala a külső világ
tevékeny megismerése, középpontjában a gyermek és az őt körülvevő természeti-társadalmi környezet
áll. Mivel az ember – természet
– környezet – egységében gondolkodunk, ezért programunkban
kiemelt jelentőséget kap a gyermekek egészséges életmódra nevelése is. Ugyanakkor nevelőmunkánk

Az alkotás öröme

Szorgos gyermekkezek Mikulásai

Műsor a nagyiknak

A nagyszakállú érkezését a Szülői
Munkaközösséggel együtt nagy titokban készítettük elő. December
6-án a Mikulás zsákjából minden kisgyereknek sok-sok finomság jutott. A
gyerekek nagy szeretettel, és még nagyobb örömmel fogadták a Télapót,
akit minden csoport verssel és dallal
köszöntött. Másnap a Palinta Társulat
színesítette óvodásaink életét.

Sok mindent hozott a zsákjában.
alapja továbbra is az, hogy olyan
értékeket kell átadnunk, amelyek
testi-lelki, szellemi erkölcsi, kulturális-művelődési, szociális értelemben
is neveltjeink sokoldalú gyarapodását szolgálják, biztosítva minden
gyermek számára az egyenlő hozzáférést.
A Bölcsődei Szakmai Program
kiemelkedő területének a mozgásfejlődést jelöltük ki, mely minden
fejlődési terület alapja. A nagymozgások koordinációjának fejlődéséhez külön mozgásos szoba várja a
picúrokat.

Karácsony

A Pillangó csoport látványos műsort adott

Az örömteli napokat csak fokoztuk
az óvodai karácsonnyal, melyet
rendhagyó módon az iskolásokkal
együtt a Református Templomban
tartottuk. Az iskolások adta ünnepi
műsor után a csoportokban várta
a meglepetés a sok csillogó szemű
gyermeket.

Novemberben 18-án szeretett
nyugdíjasainkat köszöntöttük egy
szép szombati napon. A Pillangó
csoport gyermekei gyönyörű táncos-verses műsorral kedveskedtek
a szép korúaknak. Takácsné Átol
Valéria és Kovács Ágnes óvodapedagógusaink készítették fel a

nagycsoportosainkat erre az alkalomra. Új kezdeményezésként, de
hagyomány teremtően „Adventi”
munkadélutánt tartottunk a szülőkkel, melyen karácsonyváró díszeket
készítettünk. A jó hangulatú estének
az eredményeit másnap az Adventi
Vásárunkon kínáltuk megvételre.

Jelentkezés a Mini-bölcsődébe A vásár bevételéből
A képviselő testület korábbi döntése alapján hamarosan
megnyílik a balatonszárszói Mini-bölcsőde, amelyben a
tervek szerint hét kisgyerek ellátásáról tudnak gondoskodni. A személyi és tárgyi feltételek mind rendelkezésre
állnak, így a műszaki és a hatósági átadás után már fogadhatják a kicsinyeket.
Az átépítés és berendezés költségeit pályázati forrásból és saját önkormányzati erőből fedezték.
Örömmel várjuk a szülők jelentkezését az óvoda vezetőjénél, ahol részletes információt kapnak az ellátásról.

játékot vesznek

A vásár bevételéből a két csoport gyermekeinek fejlesztő
társasjátékokat szereztünk be, melyeket karácsonyi ajándékként kaptak meg a kicsik. A munkadélután és a vásár
egyaránt nagy sikert aratott, így bátran tervezzük a jövőben
is még gazdagabb kínálattal. Köszönjük szépen a szülőknek, nagyszülőknek az aktív és lelkes részvételt, kolléganőinknek pedig a jó hangulat megteremtését. Még alig múlt el
a vásár feletti izgalom, máris eljött a Mikulás-várás ideje.

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Örömökben
Gazdag Ú j Esztendőt kívánunk!
A Százszorszép Óvoda dolgozói és gyermekei

Program
Január 26-án „Tündérek nyelvén szólok” /óvodapedagógusok bábelőadása gyerekeknek/
Február 16-án óvodai farsang
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Szépkorúak ünnepe és köszöntése
Új év
– új remények
Nagyon sokan tesznek új évi fogadalmat, hogy életük valamely területén
megváltoznak. Vagy tudják, már másképp folytatódik az életük, mert megházasodnak, vagy már várva várják
a gyermeküket. Vannak, akik csak
azt várják az új esztendőtől, hogy az
óévtől rosszabb ne legyen! Összeállításunkban arra voltunk kíváncsiak,
hogy néhány szárszói milyen reményekkel tekint a 2018-as év elé.
Vass Pál az SDG
Családi Hotel és
Konferencia Központ
egyházi kapcsolattartója.
– A mostani felállásban öt éve üzemeltetjük az SDG-t,
az elmúlt év volt a legsikeresebb. A kisgyermekes családok nagyon kedvelik a szárszói
strandot. Az idén megkérdeztük a távozó vendégeinket, hogy számíthatunk-e rájuk az idén
is. Abban a biztos tudatban kezdhetjük az új
évet, hogy már 99 százalékban lefoglalták a
szobákat. Első alkalom volt, hogy szilveszterkor is megtelt a szállodánk, és együtt adtunk
hálát az Istennek minden áldásáért.
Kétszeri Jánosné
A paprikája csodájára jártak az idén is
az ismerősök. A teraszon 80 két méteres
piros fűzér száradt.
De megterem itt a
Zrínyi utcában minden főzni való és gyümölcs, földi eper, málna. Marika azt szereti megenni, amit maga
termeszt, és ezt kínálja a gyermekeinek, unokának is. 1993-ban vették a házat, amelynek
a kertje azóta is az élete. A műtétei után már
nem könnyű a kerti munka, a kis motoros segédjárművel közlekedik a kertben is . A fia és
a lánya próbálják visszafogni, de már belátják, ez reménytelen. Abban telik kedve, ha a
család, az unokák, a 29, a 27 és a 19 éves
diplomások, illetve egyetemista dicséri, amit a
szárszói kertből, a nagyitól kap. Tehát, egészséget, és jó termést kíván ez évre is.
Szűcs József és neje

Nagy szó, hogy az önkormányzat egy ilyen
nagyszabású nyugdíjas találkozóra évről
évre áldozni tud, – mondja Szalai Józsefné
Marika (80 éves) Gábor Áron utcai lakos, aki
a férjével együtt már évek óta rendszeresen
részt vesz ezeken az összejöveteleken. Elő-

ször is azért, hogy jó érzés találkozni néhány
kedves, régi ismerőssel.
Marika kilenc évig a gyógyszertárban
dolgozott, a férje pedig építésvezetői tisztségéből ment nyugdíjba. Ennek a meghívásnak
szívesen tesznek eleget, mert már ritka alka-

Az óvodások ez alkalommal is műsorral kedveskedtek, majd Dorogi Sándor polgármester is köszöntötte az egybegyűlteket.

Az orosz balett
akvarellben

Libbenő tüllök, kecses balerinák, fényképszerű portrék, szinte tapinthatóan selymes szőrű
paripák – Anna Ivanova, világhírű orosz akvarellfestő tökéletes műgonddal megfestett képeit
tekinthettük meg december első adventi hétvégéjén az önkormányzatnál. A kiállítást Dorogi
Sándor polgármester úr és a művésznő közösen nyitották meg, stílusosan Vivaldi: Tél című
műve egy részletének elhangzása után.
A kiállítás képei egyenesen a moszkvai
Kremlből érkeztek hozzánk és Bécsbe mentek
tovább a 2. Balatonszárszói Akvarellfestő hét
végén. Anna Ivanova ugyanis szárszói tartózkodása alatt 5 napon át tanította a program résztvevőit különleges technikájára és az
egyes témák – tájkép, portré és csendélet –
specialitásaira. „Az orosz balett világszerte
elismert, és Anna Ivanova azon kiemelt művészek közé tartozik, akik a Kreml Balett táncosait megfesthetik.
Tápai-Rácz Bernadett
társ-szervező és résztvevő

lom, hogy nyári, vagy más rendezvényekre
kimozduljanak. Ám, a felajánlás ellenére sem
kérték, hogy autó menjen értük, mert Szalai
Úr még autót vezet. Azt viszont szeretik tudni, hogy mi minden történik a településünkön,
és várják a Szárszó TV adását, hogy napra
készek legyenek az önkormányzati fejlesztésekről, a kulturális eseményekről.
A Szalai házaspárt három gyermekük, hat
unokájuk és két dédunokájuk tartja jó erőben,
egészségben.

Különdíj a különleges virágosításért
Az Év Települése 2016. díjat követően
újabb elismerésben részesült településünk. Veszprémben tartották a Virágos
Magyarországért Környezetszépítő
Verseny díjátadását, ahol az elismerést
a változatos módon kiültetett egynyári virágok telepítéséért, a jól felszerelt
strand gondozásáért kapta Balatonszárszó.

Mikulásra várva

A Mikulás manói próbára tették a gyerekeket, s csak azután kapták meg a csomagot.
Az idén is nagy izgalommal várták a gyerekek a Mikulást. Most játékos feladatok elé
állították a manók a község gyerekeit, akik a
próbákat sikeresen teljesítették. Csak ez után
jelentették a Mikulás érkezését, aki puttonyá-

Bemutató – ünnepi terítékekből

ban sok ajándékkal érkezett. A Családosok Civil Szervezet ez alkalommal is nagy szeretettel
és kuglóffal, mézeskaláccsal valamint linzerrel,
kakaóval, teával is kedveskedett a rendezvényen résztvevő gyerekeknek és szüleiknek.

50 éve keltek
egybe
Várhegyi Géza és Magyari Erzsébet 50 évvel
ezelőtt kötöttek házasságot. Gratulálunk és jó
egészséget, boldogságot kívánunk!

Minden, mi szem szájnak ingere. Azt mondhatjuk, hogy ezt kínálják a Zrínyi utcai konyhakertek? Persze, ha ilyen jó gazdájuk van.
Beletanultak, hiszen a bátaszéki háztájijukban is ezt művelték. Kilenc éve vették meg itt
a házat: az átépítése is mintaszerű, meg a
kert is mintakert lett. A négykezes munkától
ilyen. A rota kapálás, a vetés a férfi dolga,
a többi Margité. Aztán csak felteszik nyáron
a kérdést, amikor kimennek az unokákkal a
kertbe: mit főzzünk? Persze, az ő elismerésük
számít a leginkább. De Józsi itteni, 9 sor szőlőjéből készült borát is díjazták már: a zsűri
arany éremmel jutalmazta a fehér cuvéet. A
legnagyobb boldogságuk azonban a két táncos lábú, csoda tehetséges unokájuk, akikben
a legnagyobb örömük telik. Ebben az évben
is a velük töltött időt tartják majd az év legszebb, legértékesebb óráinak.

Újszülöttek köszöntése
Az alábbi csapatok mutatták be a Polgármesteri Hivatal aulájában,
milyen stílusosan képzelik az ünnepi terítéket karácsonykor: a Családosok Szárszóért Civil Szervezet, a Házi Gondozó Szolgálat , a Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület , a József Attila Általános Iskola,a
Nyugdíjas Klub, a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal, a
Balatonszárszói Polgárőr Szervezet, a Soli Deo Gloria Kórus,a Szárszói Öltögetők. Csodálatos bemutatók születtek. A kiállítás megnyitóján közreműködtek a Zeneiskola növendékei: fuvolán Korcz Csenge, zongorán: Puskás Emma és Zergi Dominika, felkészítő tanárok:
Márkus Kata és Konc-Gállné Gass Emese. Az ünnepi alkalomból a
Szárszói Öltögetők csoportvezetője, Löveyné Móricz Ágnes átadta a foltvarrók által készített patchwork képet Kilvinger Gábornak, a
Szárszó TV stúdió vezetőjének.

Két kislány szüleinek adta át az önkormányzat ajándékát Dorogi Sándor
polgármester december 11-én, akiket a hivatal munkatársai is köszöntöttek.
Király Andrea és Nyárádi Gábor kislánya Nyárádi Kármen Siófokon, 2017. október 1-én született.
Szalainé Fodor Ágnes és Szalai Károly András kislánya Szalai Blanka Veronika Siófokon, 2017. november 7-én született. (A nővérkéje is
eljött a köszöntésre)
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Nyugdíjasok kirándulása

Köszönet mindenért – a szárszóiaknak
(Folytatás az 1. oldalról)

Gemenc, Pörböly és Baja nevezetességeit tekintették meg egy
nagyon hangulatos, jókedvű kiránduláson október 19-én a
Nyugdíjas Klub tagjai

Adventi ablakok
Ablakdíszítő mozgalom indult adventkor Balatonszárszón a Nők a
Balatonért Egyesület helyi csoportjának ötlete nyomán. A szervezők 24
napon keresztül esti séta keretében
keresték fel az aktuális házat, intézményt, üzletet, melynek helyszínét az
induláskor még homály fedte – tudta
meg a hirbalaton.hu a szárszói csoport vezetőjétől, Kusiak Grazynatól.
Az ötletgazda Tókáné Rózsa
Andrea nem a versengést, sokkal
inkább a kapcsolatok ápolását tar-

KÖSZÖNET mindazoknak a
munkatársaknak, akik szinte januártól megállás nélkül azokat a programokat szervezték, amelyekért a Balaton vizén, strandjain túl is érdemes
volt hozzánk látogatni. Már évek óta
méltányolja az ide látogató közönség, hogy a Csukás Színház csak
színvonalas, nívós kulturális értéket
képviselő előadással, mesejátékkal,
zenés produkcióval, színházi eseménnyel várja a vendégeit.
KÖSZÖNET mindazoknak, akik
nevezetessé tették Szárszót arról is,
hogy gyönyörködni lehet a köztereinkben, parkjainkban, a település
tisztaságában. Az ő lelkiismeretességük, a kertészek, a virágaink gondviselőinek elismerése, hogy sorra
kapjuk a kitüntetéseket, mint azt egy
másik cikkünkben is láthatják.
KÖSZÖNET
mindazoknak,
akik rendkívül magas színvonalon

látják el az egészségügyi szolgáltatásokat akkor is, amikor ötszörösére
emelkedik az itt nyaralók száma.
KÖSZÖNET mindazoknak az
önkormányzati
munkatársaknak,
akik a település gazdasági, pénzügyi dolgait vezetik, hiszen a többlet
bevétellel, és annak felhasználásával, mindig pontosan el kell számolni.
KÖSZÖNET mindazoknak, akik
figyelemmel kísérik az aktuális pályázatokat, arra naprakészen beadják az igénylésünket. Ennek köszönhetően 400 millió forintos pályázati
forrásokhoz jutottunk, amelynek remélhetően meg lesz az eredménye,
a látszata már ebben az évben.
KÖSZÖNET a Szárszó TV
stábjának, akik Kilvinger Gábor
főszerkesztő, stúdióvezető irányításával minden ünnepet, eseményt
megörökítettek, s minden rendezvényen gondoskodtak a hangosításról,
a technikai feltételekről.
KÖSZÖNET mindazoknak, akik

az iskolai oktatást a lehető legmagasabb színvonalra emelték, és a legmodernebb technikai eszközökkel
tartanak lépést korunk kihívásaival.
Az emberi kapcsolatok ápolásával
is példát mutatnak, hiszen külföldre
kirándulnak, testvérvárosi iskolákkal
vendégeskednek.
KÖSZÖNET a civil szervezeteknek, akiknek tagjai példát mutatnak
a település szeretetéből. Ők azok,
akik minden rendezvényen képviseltetik magukat, ők azok, akik összefogásból példát mutatnak, akik sütnek,
vendégül látnak, énekelnek, gyerekeket vonnak be a játékba, vagy
éppen a Balaton megóvásába, az
egészséges életbe, a sportolásba.
KÖSZÖNET az egyházaink, a
gyülekezeteink vezetőinek, tagjainak, akik az idén a reformáció évfordulójára a legmagasabb szintre
emelték az ökumenikus összetartozásunkat. Valljuk tehát együtt: Ha
Isten velünk, ki lehet ellenünk!

Gratuláció a díszpolgárainknak
totta fontosnak az ötlet megálmodásakor. A közös esti séták jó alkalmat
teremtettek az egymásra figyelésre,
az emberi kapcsolatok ápolására.

Kitüntetett véradóink
A szárszói önkéntes véradók mindig szép számmal jelennek meg a
váradáson. December 4-én, a művelődési házban 39-en vállalták a
segítség nyújtásnak ezt a módját, és
14 liter vért adtak összesen. Azóta
már többen kaptak köszönő sms-t
a siófoki véradó állomástól, hogy a
kórházban már fel is használták a
műtétekhez ezt a nélkülözhetetlen
adományt.

Az év végén a Magyar Vöröskereszt vezetősége rendszerint külön is
megköszöni a többszörös véradók
áldozatkészségét. A szárszóiak közül
ketten kaptak kitüntetést: Szűcs Józsefné
Margit hetvenszeres véradásért kapta
meg Kaposváron a megyei elismerést,
Papp Éva pedig Siófokon vette át a harmincszoros véradásért járó oklevelet.
Egry Ágnes a Vöröskereszt helyi
szervezetének vezetője

Közérdekű határozatok
Balatonszárszó
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.
október, november és december
hónapban az alábbi közérdekű határozatokat hozta:
– Elfogadta az Önkormányzat
2017. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és módosította
a költségvetési rendeletet.
– Döntött a 2018. évre szóló
strand-belépődíjainak módosításáról.

– Határozott arról, hogy 2018. január elsejétől térítési díjat vezet be a
házi segítségnyújtás igénybevételéhez
kapcsolódóan.
– Meghatározta az idén nyíló
bölcsőde térítési díjainak mértékét.
– Licittárgyalási felhívásokat írt
ki a strandi üzletek bérbeadására
vonatkozóan.
– Elfogadta a civil szervezetek
2017. évi beszámolóit.

A Rigó utca szép új aszfalt borítást kapott. A felújítás 4 millió 265
ezer forintba került.

Mint azt előző lapszámunkban hírül adtuk Csukás
István Kossuth díjas író, költő, településünk díszpolgára a Nemzet Művésze lett. A díjátadáson Dr. Obádovics J. Gyula matematika professzort,
részt vett Dorogi Sándor polgármester, aki gratu- településünk díszpolgárát Baján, szülővárosában is díszpolgárrá választották.
lált a kitüntetéshez.

Kistérségi együttműködés
Balatonszárszó, Bálványos, Kereki, Teleki és Balatonföldvár közös
pályázata, konzorciumi együttműködés
keretében
„Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben” címmel az Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretből 244 215 839
forint összeget nyert, melyből Balatonszárszón megvalósuló képzés
és rendezvényének illetve ehhez

kapcsolódó kiadások összköltsége
56 millió Ft. A képzések kompetenciafejlesztés területén, a munkára
való felkészítés területén valósulnak
meg, továbbá az egészségtudatos
magatartás, egészségmegtartás
illetve helyi kisközösségi programok és fiatalok közösségépítése
érdekében tartandó rendezvények keretein belül valósulnak meg
2019.09.01-ig

Felhívás kitüntető díjakkal
kapcsolatos javaslattételre
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a „Balatonszárszó Díszpolgára”
kitüntető cím és a „Balatonszárszó Polgáraiért” kitüntető díj adományozására 2018. február 15-ig lehet javaslatot tenni.
Kérjük, hogy írásbeli javaslataikat – a javasolt személyre vonatkozó
rövid indokolással együtt – juttassák el a Közös Önkormányzati Hivatalba, Dorogi Sándor polgármester részére.
A kitüntetésekre vonatkozó részletes szabályozást a 13/2009.
(IX.10.) önkormányzati rendelet tartalmazza, amely megtalálható a
www.balatonszarszo.hu honlapon az Önkormányzat/Közös Önkormányzati Hivatal/Rendeletek – Egyéb önkormányzati rendeletek 6.
pontban.

Informatika,
az alapoktól
Öt fő részére indult informatikai
alapképzés az önkormányzat
épületében. A pályázati pénzből
megvalósuló képzésen a közfoglalkoztatottak közül az ez iránt érdeklődők vehettek részt.
2018. január és február hónapjában újabb informatikai képzés indul a jelentkezők részére.

✟ Gyászközlemény
Tóth József (itt élt Balatonszárszón, az utolsó éveit Úrhidán töltötte) 2017. okt. 20-án
Deckert Henrikné (Gyurka
Magdolna) (Arany J u.) 2017.
nov. 1-én
Fleischer Lőrinc (Dózsa Gy.
u.) 2017. okt. 28-án
Holló József
(Széchenyi u.)
2017. nov. 10-én
Dr. Horváth Miklós (Budapesti
lakos) 2017. nov. 14-én hunyt el.
Részvétünket fejezzük ki a gyászoló családoknak.
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Pályázaton
nyert kisbusz

December elsején vették át a várva-várt kisbuszt
A 2017/2018-as TAO kiírásban a Sportegyesület sikeresen pályázott 8 814 603-Ftra. A korábbiakhoz hasonlóan ezúttal is Vicha Attila közvetítésével a Tenisz Klub tagjai
vállalták a támogatást. A FERROÉP-SZER Kft
tulajdonosai (Aradi Vilmos és neje Tünde –
7 814 603-Ft) és Asztalos Tamás (1 000
000-Ft) utalta számlánkra a szükséges támogatást. A pályázaton belül lehetőség nyílott,
hogy egyesületünk pályázzon egy 9 személyes kisbuszra (8 099 000-Ft). Megtettük és
pályázatunk sikeres volt. Az Önkormányzat
vállalta az önrészt, a többit pedig a fent említett támogatásból finanszíroztuk.
December 1-én vettük át a RENAULT
gyártmányú járművet. Remélhetőleg sok embernek lesz örömére. KÖSZÖNJÜK DOROGI
SÁNDOR polgármester, a KÉPVISELŐTESTÜLET tagjai, a PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉBEN
RÉSZTVEVŐK és a már említett vállalkozók
támogatását.

Jó tudni!
Orvosi ügyelet telefonszáma
(Balatonföldvár) 84-340-113
Tamáskóné Eszlári Szabina védõnõ
tanácsadói telefonszáma:
84/362-776,
mobil: 06/70/279- 5320
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: 0630-830-4221
és 06-30-828-6675
Polgármesteri Hivatal:
84/362-501

A fotókat készítették:
Darija Narbutt,
Kilvinger Gábor

Nagyné Kelemen Krisztina
Kusiak Grazsyna

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

Zalán a megyei válogatottban

Sarang Zalán

Hetesi Trisztán

Bozsik: Minden korosztályban sikeresen szerepeltünk. Az U11-csapatunk most első alkalommal ad játékost a megyei válogatott
programba! Sarang Zalán, a szárszói csapat
reménysége novemberben már részt vett a Somogy megyei U11-es válogatott felkészülésén.
U14-es csapatunk mérlege az őszi bajnokságban: 5 győzelem és 4 vereség. Tavasszal
mindent meg fogunk tenni, hogy érmet érő po-

Nagy Zoltán
zícióban fejezzük be az első szezont a megye
legfiatalabb összetételű csapatával!
A téli időszakra indítottunk egy U15-ös Futbal csapatot, ahol két tornán, és hét mérkőzésen lépünk pályára!
Gratulálok Nagy Zolikának, aki nem csak
az U14 de az egész futball szakosztály házi
gólkirálya lett 11-góllal! Kiemelkedő még Hetesi Trisztán, aki 7 gólig jutott!

Pamuki a gólkirály
Labdarúgásban elkezdődött a téli holtszezon.
Ez azonban nem jelent teljes leállást, hisz az
U-14- es csapatunk részt vesz a téli terembajnokságban, ahol két alkalommal (december
és január) erős ellenfelekkel mérkőznek (8
mérkőzés) és erőnlétük és technikai tudásuk is
fejlődik a tavaszra.
A felnőttek december 9-én részt vettek egy
jótékonysági terem tornán, amelyre 10 csapat
nevezett.

MEGHÍVÓ
A Balatonszárszói Nagyközségi Sportegyesület
2018. február 23. (péntek) 18 órakor
tartja hagyományos éves közgyűlését a
művelődési házban, amelyen a szakosztályvezetők beszámolnak a múlt évi eredményekről és az idei tervekről.
A közgyűlésre szeretettel várják a sportolókat, a sportbarátokat és támogatókat.

A mieink az 5. helyet szerezték meg. A
gólkirály csapatunk játékosa Pamuki Alex lett.
Gratulálunk! Tervezzük, hogy részt veszünk a
szokásos műfüves bajnokságban is. Ezeket a
mérkőzéseket februári hétvégéken játsszuk.
A téli átigazolási időszakban mindenképp
szeretnénk a játékoskeretet megerősíteni,
hogy tavasszal elérjük kitűzött célunkat (első
nyolcban szeretnénk végezni a Megye II-es
tagságért)
A József Attila Emlékház
és a József Attila Művelődési Ház
szeretettel vár minden érdeklődőt
a Magyar Kultúra Napja alkalmából
2018. január 21-én (vasárnap) 15
órakor
Tóth Péter Lóránt Radnóti- és Latinovits Zoltán-díjas versmondó előadására.
Vasútállomás – Pódiumest
József Attila verseiből és prózáiból
Helyszín: az Emlékház. A belépés díjtalan!

„Játsszunk együtt!”

A Nők a Balatonért Egyesület Szárszói Csoportja
VIDÁM FARSANGI DÉLUTÁNRA, JÁTÉKOS VETÉLKEDŐRE
hívja a civil szervezeteket, baráti társaságokat.
Várjuk 4-6 fős csapatok jelentkezését, előzetes felkészülés nem szükséges, csak a jókedveteket hozzátok magatokkal!
A játék időpontja: 2018. február 24. 15 óra, helyszíne a József Attila Művelődési Ház.
Jelentkezni személyesen vagy telefonon lehet 2017. február 16-ig
Kusiak Grazynánál (30/347-2250) vagy Dancsecs Kláránál (30/5924-246).

Szárszói
Farsangoló
Farsangolni hívunk minden játékos
kedvű kicsit és nagyot
2018. február 3-án (szombat) 16
órától a művelődési házba.
Mókás játékok, álarckészítés, arcfestés, farsangi játszóház. A programok
után farsangi fánkot, zsíros kenyeret,
teát és forralt bort kínálunk.
Családoddal, barátaiddal együtt szeretettel várunk! A belépés díjtalan!

Aranyérmesünk
a karate diák-olimpián

A Balatonszárszói
Polgárőr Szervezet
szeretettel vár minden kedves vendéget
2018. február 17-én 20 órától
a Művelődési Házba egy fergeteges

FARSANGI BÁLBA.

Zenél a Mészáros & Ulrich Duó
Jelmezes felvonulás 21 órakor!
Belépőjegy elővételben 1000 Ft,
helyszínen 1500 Ft.
Jegyek kaphatók február 1-től: Apáti Kingánál,
Óvodában Apáti Emőkénél, Pipacs ABC-ben
Rompos Attilánénál. Asztalfoglalás és információ: 30/578-1385. Minden jelmezbe öltözött
vendégünknek ajándékkal kedveskedünk. Büfé.

Szekér Bálint a dobogó legmagasabb
fokán
Szeptember 23-án Szekszárdon, a Cikádor Kupán, Szekér Bálint felnőtt kata bronz érmet szerzett, Budaörsön október 15-én, a Hungarian
Openen a formagyakorlatban is bronzérmes lett.
Október 8-án Szombathelyen a Goju Kupa
nemzetközi versenyen a 18 egyesület közül mi
lettünk a második legeredményesebbek. Szappanos Lídia 10 é. kumite ezüst, Susóczki Richárd
junior kata ezüst, Simon Zoltán felnőtt kata arany,
kumite arany, Simon Boldizsár junior kumite
arany érmet szerzett.
Október 21-én, a barcsi VI. Dráva Kupán,
melyen 12 egyesület mintegy 170 versenyzője
vett részt, csapat összesítésben a második helyet
szereztük meg. Szappanos Lídia 9 é. kata bronz,
Farkas Christopher 9 é. kata bronz, kumite arany,
Farkas Alisha kata 8 é. ezüst, kumite arany, Nagy
Rebeka 9 é. kumite ezüst, Simon Boldizsár 17 é.
kumite bronz, Simon Zoltán +35 kata arany, kumite bronz, Szekér Bálint +18 kata arany érmet
nyert.
November 11-én Szigetszentmiklós adott
otthont a 2017-2018-as tanév WKF Karate diák
olimpiai küzdelmeinek. Susóczki Richárd 16-17
é. kata bronz, Szekér Bálint 18-20 é. kata arany
érem.
November 19-én Szigetcsépen a Goju Ryu
Sziget Kupán szerzett helyezéseink:
Szappanos Lídia 10-11 é. kata ezüst, kumite
ezüst, Farkas Christopher 10-11 é. kata bronz,
kumite bronz, Farkas Alisha 8-9 é. kata bronz,
kumite ezüst, Lakatos Dominik 8-9 é. kata bronz,
kumite bronz, Somogyi Bálint 4-5 é. shiko dachi
arany, szivacs kumite bronz érem.
Pontversenyben az UTE mögött a második
helyet szereztük
Somogyi Péter edző

A Fiatalok Balatonszárszóért Egyesülete
hagyományteremtő szándékkal
Újévi Szárszói Disznólkodás
programot szervez a művelődési ház udvarán.
A napot bállal egybekötött disznótoros vacsora zárja, amely támogatói jegy ellenében
vehető igénybe.
Támogatói jegy vásárolható:
Tókáné Rózsa Andreánál (Könyvtár, nyitvatartási időben)
Németh Klaudiánál (+3630/491-5010).
Elővételben 1.000 Ft, helyszínen 1.500 Ft.

