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Őrizzük, védjük ’56 szellemiségét

Zenés Irodalmi Hétvége
sokkal, játszóházzal, városnéző sétával, Ady relikviákkal és Ady Endre
élethű másával ünnepeltük október
20-21-i rendezvényünkön.
Minden korosztályt igyekeztünk megszólítani, s úgy alakítani a
programot, hogy a fiatalabb nemzedék érdeklődését is felkeltsük a
három költő munkássága iránt. Két
napig Szárszón állomásozott az
Arany200busz, a Petőfi Irodalmi
Múzeum utazó kiállítása.

Csuja Imre több mint egy órán át verset mondott

(Folytatás a 3. oldalon)

Mikulcza Gábor mondott ünnepi beszédet

I

dén első alkalommal rendeztük meg az Arany-háromszög
Zenés Irodalmi Hétvégét Balatonszárszón a Múzeumok Őszi
Fesztiválja keretében.
Már több mint egy éve kötöttünk
együttműködési
megállapodást
a nagyváradi Ady Endre Emlékmúzeum és a balatonszárszói József Attila Emlékház között. ehhez
a kettőshöz csatlakozott végül a
nagyszalontai Arany János Emlékmúzeum, ahol 2017-ben a 200 éve
született Arany János emlékére újra
megnyílt a Csonkatorony. Ezután
született meg a gondolat, hogy egy
közös rendezvényen emlékezzünk
meg mindhárom költőóriásról. Eme
„aranyháromszöget” interaktív kiállításokkal, tárlatvezetéssel, előadá-

Korabeli filmkockák peregtek az iskolás diákjaink műsora alatt

Arany János balladáit Tallián Mariann színművésznő hegedűjátéka kísérte

„1956. a nemzeti szellem forradalma
volt. Annak a gondolatnak a győzelme, amely történelmünk legsötétebb
óráiban mindig mozgósította a hazát.
A magyarság eltűrte ideig-óráig az
alávetettséget, a megaláztatást, de
soha nem tudta elfogadni azt. Kritikus
időkben mindig felrázta az embereket.”
Az idézet Mikulcza Gábor iskolánk tanárának, a Balatonszárszói Turisztikai
Alapítvány elnökének ünnepi megemlékezéséből való, aki írókat, kortársakat, a forradalom hőseit is megidézte.
„Ez a szellem vészterhes időkben
vezéreket adott a hazának. Ez a szellemiség átjárta az utca emberét is. A
betört kirakatú üzletekből nem tűnt el
semmi, a kihelyezett becsületkasszába

fizettek az áruért. A nélkülöző fővárosiaknak pedig teherautószám küldték
az élelmet és ruhaneműt az önzetlen
falusiak. A forradalom győzött, ám a
hatalom mindent elkövetett, hogy a dicsőséges 13 nap történéseit, emlékét
hazugságokkal bemocskolják. Tilos volt
még csak beszélni is róla.
Az általános hazugság 33 évig
tartott. 56. forradalma másodszor is
győzött: 1989. október 23-án kikiáltották a Magyar Köztársaságot. Ma már
nyilvánosan emlékezhetünk hőseinkre.
De ez nem csak lehetőségünk, hanem
kötelességünk is. Jókai Anna szavaival:
Fenn kell tartani az emlékezetet, mert
az a nemzet, amely úgy érzi, hogy a
múltjának nem tartozik semmivel, az
semmit sem követelhet a jövőtől.
Bibó István nyomán tudjuk, hogy
demokratának lenni annyit tesz, mint
nem félni. S hogy az összefogásban
olyan erő rejlik, mely képes legyőzni a
félelmet, és a legerősebb diktatúrát is.
1956-ban volt egy történelmi pillanat,
amikor Magyarország elfelejtett félni.
Szívünkben őrizzük, tetteinkben
védjük, óvjuk e csodálatos pillanat emlékét.”
(Folytatás a 3. oldalon)

Szüreti dínomdánom

A megújult konyhánk avatója

A szárszói lányoknak, asszonyoknak nem csak a szőlőszedés, és
taposás volt szüret idején a nagy
munka, hanem a sütés-főzés is. Így
történt ez most is a hagyományőrző
mulatságunkon. Legalább százan
szorgoskodtak, hogy finomabbnál
finomabb falatokat: pörköltöt, sülteket, pogácsát, sütemény különlegességeket varázsoljanak az asztalokra. A Zenepavilontól indultak
a felvonulók Bákor Péter, Balogh

Bálint, Békefi János, Kiss Jenő, Kőrösi Zoltán, Kőrösi Zoltán
Kőszegi László, Lőrincz Attila,
Lőrincz Attila a hajtó fia és Szántó
Gyula csodásan feldíszített lovas
fogataival. Aztán minden megállónál volt hatalmas terülj asztalkám,
meg egy kis utcai dínomdánom: az
SDG Református Konferencia Központ előtt, majd a Pipacs utcában.
A Bartók Béla utcában a Sióháton
lakók 16 asztalt terítettek, de a Dó-

A konyha két főszakácsának Kovásznai Károlyné és Dobos Zoltán
közreműködésével Witzmann Mihály országgyűlési képviselő és
Dorogi Sándor polgármester vágta át a nemzeti színű szalagot
Tetőtől talpig megfiatalodott településünk gyermek- és közétkeztetését
szolgáló konyhája. A teljes megújulást nemzeti színű szalagátvágással ünnepelték október 19-én. A
meghívott vendégeket Magda Ilona
intézményvezető köszöntötte, majd
Dorogi Sándor polgármester mondta el, hogy ebben az évben milyen
jelentős fejlesztések történtek, amelyek mind a gyerekek érdekében

történtek. Ezután Witzmann Mihály
megyénk országgyűlési képviselője
elismerően értékelte a fejlesztéseket.
– Jó ide jönni, – mert rendre
olyan eseményeken lehetek Szárszón, ami kor a gyarapodást ünnepelhetjük. Ez pedig a jövőbe vetett
hitünket erősíti.
(Az idei beruházások
összefoglalójáról
a 2. oldalon olvashatnak).

Csodás látványosság volt a
fogatok hosszú sora

Ki ismer magára? Több mint ötven évvel ezelőtti kép a vigalomról

www.balatonszarszo.hu

zsa György- Sport utca sarkára
még öt utca lakói hozták az ínyencségeket majd a Zrínyi utcabeliek is
nagy elismerést arattak a Szárszó
Néptánc Együttessel felvonulók körében.
(Képes tudósítás a 6. oldalon)
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Mivel gyarapodott, szépült településünk? Mi várható 2019-ben?
B E R U H Á Z Á S O K , F E L Ú J Í TÁ S O K
Az önkormányzat az elmúlt időszakban folytatta azon
tevékenységét, mely az anyagi lehetőségek figyelembevételével minél több helyen lehetővé teszi olyan munkálatok elvégzését, amelyek a lakosság igényeinek megfeleljen, növelje a lakosság komfortérzetét.
Az iskolai főzőkonyha felújítására 41.407.591.-Ftot fordítottunk. Ebből pályázati forrás 31.254.329.-Ft,
az önkormányzat 10.153.262.-Ft-ot saját költségvetéséből biztosított.
A munkálatok közben több olyan feladat jelentkezett, amelyekre nem számítottunk és menet közben meg
kellett oldani. A konyha felújítása során új gépészet került beépítésre új konyhai gépek beszerzésével, megvalósult a nyílászárók teljes cseréje, az elektromos vezetékek felújítása, az elektromos áram teljes bővítése. Új
burkolatot kapott az épület, megtörtént a konyha és az
étterem teljes burkolatának cseréje, a bútorzat cseréje,
külső homlokzat felújítása, festése.

A mini bölcsőde kialakítására 31.556.291.-Ft-ot
fordítottunk. Ebből pályázati forrás 9.975.000.-Ft,
az önkormányzat 21.581.291.-Ft-ot saját költségvetéséből biztosított.

Orbán Viktor miniszterelnök a török-magyar együttműködés lehetőségeiről beszélt

MAGYAR-TÖRÖK ÜZLETI
FÓRUM 2018.

Az óvodába új bútorok, játékok, óvodai eszközök,
udvari játékok, mosógépek, porszívók vasalók, elektronikai eszközök, fűnyíró traktort szerezhettünk be egy
pályázat keretében.
Az óvoda eszközbeszerzésére 27.900.033.-Ftot fordítottunk. Ebből pályázati forrás 27.300.000.Ft, az önkormányzat 600.033.-Ft-ot saját költségvetéséből biztosított.

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
(MKIK) meghívására Balatonszárszó
Önkormányzata is részt vett a Magyar
Nemzeti Kereskedőház (MNKH) által
szervezett magyar-török üzleti fórumon
a Budapest Marriott Hotelben október
9-én. A Magyar Kormány részéről Orbán Viktor miniszterelnök, Szijjártó Péter külügyminiszter, a Török Kormány
részéről Recep Tayyip Erdogan a török
köztársasági elnök. Balatonszárszó
Önkormányzata képviseletében Dorogi Sándor polgármester és Várady
Tünde Ildikó fejlesztési koordinátor vett
részt a fórumon.

GAZDASÁGI INTÉZKEDÉSEK
ÉS CÉLOK:

Balatonszárszó
Önkormányzata
részt vett a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által október 2—án és 3-án tartott
kétnapos Regionális Polgármesteri

Fórumon, Siófokon. A fórumon az
Európai Uniós fejlesztésekről, az
operatív programok végrehajtásának aktuális kérdéseiről, valamint a
magyar vidék fejlődése érdekében a
nagyvárosok modernizálásáról, valamint a modern falvak program keretében a kistelepülések fejlesztéséről, megerősítésérőll, illetve a hazai
beruházások 2019. évi támogatásáról tartottak hivatalos tájékoztatót.

NYITÁS AZ OROSZ PIACON

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara meghívására Balatonszárszó
Önkormányzata részt vett az AO EXPOCENTRE Moszkva 2019–2020-as
nemzetközi szakkiállítási programokat
bemutató prezentációján és gazdasági fórumán, október 1-én Budapesten
az Orosz Kulturális Központban. Balatonszárszó Önkormányzatát Várady
Tünde Ildikó és Дарья Нарбутт /Narbutt Daria/ képviselte. A jelenlévők
nagy érdeklődést tanúsítottak településünk iránt.

A képviselőtestületi ülések napirendjén

Útfelújítást végeztünk a Zrínyi utcában két
ütemben, az I. rész: 7.740.700.-Ft, a II. rész:
7.740.701.-Ft volt. Az Ifjúság utca felújítása
6.598.087.-Ft, a Csárda utca 6.797.040.-Ft, a Kaza
utca 2.462.721.-Ft, a Rónay és a Rózsa utca ös�szesen: 21.608.190.-Ft, a Tábor utcában csapadékvíz-elvezetés 3.498.179.-Ft, a vasútállomásnál
mozgáskorlátozott járda kialakítása 991.146.-Ft
volt. Elkészült az Ady és Esztergom utcában a vízelvezető kiépítése: 798.946.-Ft-ból. A Gyöngyvirág utcában 411.155.-Ft-ba és a Szóládi utcában a
járdaépítés 1.142.186.-Ft-ba került.
Az utak, járdák felújítására 72.938.846.-Ft-ot
fordítottunk. Ebből pályázati forrás 13.322.650.Ft, az önkormányzat 59.616.196.-Ft-ot saját költségvetéséből biztosított.
A bölcsőde a régi óvoda egyik nagy szobájából alakítottuk át. A felújítás során került elő több megoldandó
hiba, illetve előre nem látható munkálat pl.: udvar kialakítása, térkő, bejáratok kialakítása, új teraszok építése,
és több előre nem látott kőműves munka és a tetőszerkezet javítása .

Az önkormányzat saját forrásból egy 9
személyes Renault típusú kisbuszt vásárolt, a
7.865.000.-Ft-ot az önkormányzat saját költségvetése terhére biztosította.
A következő időszakban tovább folytatjuk az utak,
járdák karbantartását, felújítását. A tervek szerint még
ebben az évben elkezdjük a Rákóczi és a Munkácsy M.
utcákon a járdák felújítását, valamint a Munkácsy és a
Pipacs utcán lévő megsüllyedt aszfaltburkolat javítását,
továbbá a vasút mellett lévő Esztergom utcában az útburkolat felújítását.

FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATOK
TELEPÜLÉSÜNKÖN
A helyi termelők helyi piacra jutásának támogatására
50 Millió Ft-ból valósul meg a Piac újjáépítése. A Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal épületének
felújítására, energetikai korszerűsítésére 50 Millió Ft
összegű támogatást kaptunk. A Nemzeti SzabadidősEgészség Sportpark Program keretében nyert településünk egy 5 eszközből álló Sportpark megvalósítására,
mely az Erzsébet parkban kerül megépítésre. Az Országos Tornaterem Felújítási Programhoz kapcsolódóan a
Magyar Kézilabda Szövetség által meghirdetett homokos sportpálya kialakítására pályáztunk sikeresen,
melynek kialakítása a Móricz Zs. utcai strandon valósul
meg. A fenntartható turizmus-fejlesztés keretén belül
Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztésére
100 Millió Ft-ot nyert településünk.

Házasságot kötöttek:
Vitális János és Vitális Tünde 2018.08.01-én
Kutyik Mátyás és Kutyikné Bajzáth Tímea 2018.09.01-én
Mészárovics Gábor és Mészárovics Andrea
2018.09.15-én
Kovács László és Kovácsné Szőts Mária 2018.09.15-én

Szucsik András Máté és Szucsik Kata 2018.09.12-én
Hoffman Tamás és Hoffman Melinda 2018.09.21-én
Kurucz Imre és Szabó Emese 2018.09.29-én
Varga Dávid és Rompos Andrea 2018.10.13-án
Sok boldogságot kívánunk!

A Képviselő- testület a IV. negyedévben az alábbi témákat tűzi napirendre: Az október 29-én tartandó
ülésen a képviselők beszámolókat,
illetve tájékoztatókat hallgatnak meg
a 2018. évi idegenforgalmi szezon
tapasztalatairól, a téli ünnepekre és
a téli szezonra való felkészülésről,
az önkormányzati pályázatokról,
a települési projektről és az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.
A 2018. november 26-i ülésen a
Képviselő- testület felülvizsgálja a
közterület- használati díjakat, a Köz-

ponti Strand belépő-díjait, a térítési
díjakat, a helyi adók mértékét illetve
a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. javaslata alapján a temetkezési szolgáltatások díját.
A 2018. december 17-én tartandó ülésen kerül sor a civil szervezetek
beszámolójára illetve a képviselők
tárgyalnak a Települési Arculati Kézikönyv és a belső ellenőrzési terv
elfogadásáról. A napirendek között
szerepel a belső ellenőrzési szerződés továbbá a hulladékgazdálkodási szerződés megkötése.

Két kislány köszöntése
Bódi Zoltán
és Tapsonyi
Tímea kislánya Bódi
Szófia Edit 2018. 08.
20-án született

Baranyai Angéla
és Pánczél Tibor
kislánya Pánczél
Zsófia Aranka
2018. 08. 17-én
született
Két újszülött kislányt és szüleit fogadta Dorogi Sándor polgármester
szeptember 10-én, hogy köszöntse

őket, mint településünk legfiatalabb
polgárait, és átadta a köszöntő oklevelet, és az önkormányzat ajándékát.
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Kitüntetések az ünnepen

Arany-háromszög
Folytatás az 1. oldalról

Dancsecs Klára, Dorogi Sándor és Streifer András

A műsort követően Dorogi Sándor
polgármester köszöntötte az ünnepség résztvevőit, majd kitüntetéseket
adott át. Vastaps kísérte Dancsecs
Klára elismerését, aki Pro Urbe Ba-

latonszárszó Polgáraiért kitüntetést
vett át. Első és utolsó munkahelye a
József Attila Művelődési Ház, s mint
intézményvezető 40 évet töltött hivatásában. ( A pályájáról a következő számban írunk)
Streifer András bejegyzetten Újhartyánban lakik, de a szíve
Szárszóért is dobog. Mint nyaraló
tulajdonos minden rendezvényünkön részt vesz, és rendszerint ajándékkal is kedveskedik a különböző
főzőversenyek díjaszottjainak. A
két település kapcsolatának ápolásáért kapta Balatonszárszó Emlékplakettjét.
A Szózat eléneklése után az
ünneplők az önkormányzat melletti
térre vonultak, ahol pártok, intézmények és civil szervezetek képviseletében helyezték el az emlékezés virágait.

Meghívott vendégünk volt szombaton Imre Zoltán, a nagyváradi
Városi Múzeum aligazgatója,
aki Ady Endre és Párizs kapcsolatát mutatta be beszélgetéssel
egybekötött némafilmvetítéssel,
majd Patócs Júlia a nagyszalontai Arany János Művelődési
Egyesület elnöke tartott tájékoztató előadást a költő emlékének
ápolásáról, a hagyományok
életben tartásáról. Tallián Mariann és Lázár Balázs színművész házaspár Arany Balladák
előadásával kápráztatta el a közönséget, az estet pedig a Lengyelországból érkező Zygi Jazz
Band könnyed koncertje zárta.
Vasárnap délelőtt és délután
is tárlatvezetéseket tartottunk a
József Attila Emlékházban, ahol
Vaderna Gábor, a nagyszalontai Arany János kiállítás kurátora
fedte fel a kiállítás kulisszatitkait és történelmét az érdeklődők
előtt, 17 órakor pedig Csuja
Imre Jászai Mari-díjas színművész, mindenki kedvenc „polgármesterének” önálló verses estje
zárta a hétvégét a Művelődési
Házban.

Az emlékházban már délelőtt is nagy volt a sürgés-forgás

Némafilmen Ady Endre kedvenc kávéházát is bemutatták

Diákjainak utat mutatott
Büszke vagyok rá, hogy több területen is együtt dolgozhattam vele,
én mutathatom be röviden azt az
életpályát, amely érdemessé tette
őt a kitüntetésre, – így kezdte Jóny
Miklósné méltatását Mikulcza
Gábor pedagógus kollégája, amikor az augusztus 20-i ünnepségen
Dorogi Sándor polgármester átadta a Pro Urbe Balatonszárszó Polgáraiért kitüntetést.
Budapesten született, majd fiatal felnőttként Kötcsére került, ahol
a helyi általános iskolában kezdett tanítani. 1966-ban szerzett
magyar-történelem szakos tanári
diplomát a Pécsi Tanárképző Főiskolán. Az évben lett a Balatonszárszói József Attila Általános Iskola
tanára, ahol nyugdíjba vonulásáig
30 éven keresztül dolgozott.
Az intézmény „nagy generációjának” egyik legsokoldalúbb és
legaktívabb tagja volt.
Egyéniségének, személyiségének, felkészültségének köszönhetően mindig élvezetes órákat tartott.
Emberségesen szigorú volt, következetesen kérte számon a lelkiismeretesen leadott anyagot. Tanítványaival sikeresen szerepelt megyei
versmondó és tanulmányi versenyeken. Az ő növendéke képviselte először a József Attila Általános Iskolát
országos tanulmányi versenyen.
Osztályfőnökként diákjainak második anyukája volt, segítette a hátrányos helyzetű családokat, gyermekeiket. Utat mutatott, jó irányba
küldte továbbtanuló diákjait, akik

A legkissebbek is találtak maguknak elfoglaltságot

ma is hálásan emlékeznek vissza
tanácsaira. Több tanítványa vallja:
az ő hatására választotta a jogászi,
tanári pályát, s a tőle kapott ismeretanyag biztos alapot adott. Aktívan
részt vett az iskola és a település
mindennapi életében. Színvonalas
műsorokat állított össze és állított
színpadra nemzeti ünnepeinken.
Nemcsak tanított, nevelt, hanem
gondolkodásmódot, szemléletet is
adott. Szavai mellett megjelenésével, személyiségével, életvitelével is
nevelt és példát mutatott.
Nyugdíjba vonulása után is aktív maradt: családjával utazási irodát működtettek, így vállaltak részt
Balatonszárszó idegenforgalmának szervezésében. Az itt szerzett
tapasztalatot kamatoztatta, amikor
2006. és 2010. között települési
képviselőként az Idegenforgalmi
és turisztikai bizottságot vezette.
Balatonszárszó ifjúságáért és idegenforgalmáért végzett kiemelkedő
munkájával méltán érdemelte ki az
önkormányzat kitüntetését.

A tárlatvezetéseken a kiállítás kulisszatitkait is megismerhették
a látogatók

Lázár Balázs színművész éppen a Pázmán lovag balladából idéz

Az arany színekbe öltöztetett Művelődési Ház
csordultig telt Csuja Imre előadásra

A Kistehén” felfedezése”
Az első nyár után a visszajelzésekből az látszik, hogy tetszik a
vendégeknek az idén megnyilt
Kistehén. Rendkívül pozitív fogadtatásra lelt az a hír is, hogy nem
csak nyáron tartunk nyitva. Már
megkezdtük az őszi és téli programok szervezését, amelyektől azt
reméljük, hogy több vendéget tudunk Szárszóra csalogatni ebben
az időszakban is. Az adventi időszakra például különleges meglepetéssel készülünk a szárszóiaknak és az idelátogatóknak.

Kistehén vállalkozói: Szekér Krisztián, Haász Veronika és
Szakér Dénes (balról jobbra)

4 SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ

A mi iskolánk
Pályaválasztóink a szakmunkás tanulók EU-bajnokságán
Szeptember 26. és 28. között rendezték meg az EuroSkills Budapest 2018. versenyt Budapesten,
a HUNGEXPO Vásárközpontban.
A Somogy Megyei Iparkamara
jóvoltából nyolcadikosaink is bepillantást nyerhettek a különböző
szakmák vetélkedőjének európai
döntőjébe.
A meghívás 15 főre szólt, de
hogy az osztály minden tanulója
részt vehessen ezen a fontos eseményen, az önkormányzat kisbu-

sza is rendelkezésre állt. Köszönet
polgármester úrnak a támogatásért, Bartha Mercedesnek pedig
a szervezésért, és hogy elkísérte a
csoportot!
A vásár területén több nagy
csarnokban számtalan szakmával
találkozhattak a gyerekek. A virágkötészettől a nehézgép szerelésen, fodrászaton, kőfaragáson,
kertépítésen, konyhaművészeten
át a robotikáig harminc féle vetélkedőt kísérhettek figyelemmel.

Emlékezetes műsort adtak

Az október 23-i ünnepség szereplői: Farkas Bori, Katona Eszter, Kovács
Gerda, Nagy Dávid János, Narbutt Francheska, Narbutt Marta, Rédecsi Anita Ramóna, Stágl Simon, Tatai Levente, Zsatku-Sárdi Lilien Ivett (1. o.), Nagy
Ramóna (2. o.) Andris Lara Renáta, Domján Alexa, Krukk Dorina, Sarang Boglárka, Szuntheimer Júlia (6. o.) Breglovics Bianka, Hajdu Renáta, Ignácz Bálint
Bence, Korcz Csenge, Makár Dorina Míra, Nyári Miklós, Sándor Neszta Alexa, Sarang-Gulyás László, Skálát Júlia, Szabó Szirka, Szopkó Regina, Torma
Lívia Brigitta, Vancsakovszki Virág Ivett, Végh Tamás Gyula, Vinkler Balázs
Vajk, Zelei István Fábián, Zsombok Ákos (7. o.) Krukk Cintia (8. o)
A műsort összeállították: Horváth-Vaskó Gábor és Vinkler Laura iskolánk tanárai

Kiss Kata és bandája

Kiss Kata bandája tartott interaktív koncertet szeptember 18-án, akik sajátos formációban dolgozták fel a hagyományos magyar dallamvilágot és a
nemzeti folklórt. Az együttestől a „Magyarból jeles”című CD-t kaptuk ajándékba, melynek dalait a magyar nemzeti ünnepeinken és emléknapjainkon
tudunk használni.

S ami még fontosabb, ugyanen�nyi helyszínen próbálhatták ki
ügyességüket fiataljaink, első
kézből szerezve tapasztalatot az
őket érdeklő területen. Festhettek, dekorálhattak, fűrészelhettek,
hegeszthettek, virágot köthettek,
varrhattak, beülhettek a traktor
szimulátorba. Készítményeikkel,
megannyi apró ajándékkal és
rengeteg élménnyel gazdagodva
tértek haza erről az izgalmas kirándulásról.

Gólkirályt is
választottak
Megrendeztük a Tömegsport kupa
őszi fordulóját. Az 5-6. osztályok küzdelméből a hatodikosok
kerültek ki győztesen, mindkét
mérkőzésükön legyőzték a lelkes
ötödikeseket. A nagyobbak között
a nyolcadikosok lettek az őszi bajnokok, de a hetedikesek kemény
csatára késztették őket.
A torna résztvevői sportszerűen,
egymás testi épségére vigyázva
játszottak, a csapatvezetők a legsportszerűbb játékosnak Zsombok
Ákost választották, a gólkirályi címet Huszár Ádám szerezte meg.

Akadályokon át
a meleg szendvicsig
A Diákönkormányzat idén is megrendezte az őszi akadályversenyt.
11 állomáson a nyolcadikosok
változatos feladatokkal várták
az alsóbb évfolyamok csapatait.
Szellemi és ügyességi próbatételek elé állították őket. Az iskolától
indulva térkép alapján jutottak el a
Művelődési Házig. Az utolsó állomáson bemutatták csatakiáltásukat és díszes menetlevelüket, zászlójukat. Itt a Szülői Közösség tagjai
meleg szendviccsel és teával vendégelték meg a résztvevőket. Az
alsósok között a 4. osztályosok
GamerEmojik nevű csapata, míg
a felsősök között az 5. osztályos
Kinder Commandó csapata szerezte meg az első helyet.

Mindenki győzött a futóversenyen
A korábbi évekhez hasonlóan idén
is csatlakozott iskolánk az európai
diáksport nap mozgalomhoz. Ennek keretében futóversenyen vettek
részt tanulóink, tanáraink, iskolánk
dolgozói és a vállalkozó szellemű
szülők. Reggel táncos bemelegítés-

sel hangoltunk Balla Tünde tanárnő
vezetésével, aztán korcsoportonként vágtak a távnak a résztvevők.
A leggyorsabban teljesítők oklevél
jutalmat vehettek át, mint ahogy
azok az osztályok is, amelyek a
legtöbb szülőt mozgósították.

Az SZMK kirándulást, bált,
vásárt szervez
A balatonszárszói József Attila Általános Iskola Szülői Munkaközössége rendkívül jó kapcsolatot ápol
mind az iskolával mind az Önkormányzattal.
Október 5-én az akadályversennyel egybekötött DÖK napon
az SZMK vendégelte meg a gyerekeket és a tanárokat meleg szendviccsel, forró teával. Nagy összefogással, szorgosan készítették egész
délelőtt a szülők a gyerekek ebédjét. Mindenki annyit ehetett, amen�nyit akart és jó volt hallani, hogy az
idei ebéd is osztatlan sikert aratott.
November 10-én lesz a Márton
Napi Jótékonysági Bál, melynek
bevételéből tavasszal egy hajózás-

sal egybekötött tanulmányi kirándulást szervezünk. A Márton napi délelőttön 10 órától a gyerekek veszik
birtokukba a kultúrházat, ahol lesz
játék, zene, tombola és az elmaradhatatlan pizza. Este minden felnőttet várunk szeretettel, nemcsak a
(kis)gyermekeseket.
December 2-án Adventi Vásárt
valamint az Polgármesteri Hivatalban megrendezésre kerülő Adventváró rendezvényt szervezi közösen
az SZMK és az Iskola.
Ezúton szeretném megköszönni
a szülők áldozatos munkáját, amivel
sikerre viszik az SZMK működését.
Bartha Mercedes – SZMK vezetője

Programjainkból
Papírgyűjtés November 08. 7.30 – 16.00 óráig
Növendék hangverseny November 15. 17.00 óra, földszinti aula
Nyílt napok: november 20. alsó tagozat, november 22. felső tagozat
Adventi gyertyagyújtás december 2-án 14 órakor a Református
templomban
Jótékonysági vásár december 2--án 14 órától az Önkormányzat
előtt

Kortárs költőket „hozott” a CSET zenekar

Az Aradi Vértanúkra emlékeztek

A testvériskola pályázat keretében október 4-én a CSET zenekar látogatott
el iskolánkba. A felső tagozatosoknak adott koncerten, kortárs költők, (Varró
Dániel, Lackfi János) megzenésített verseit adták elő.

Az Aradi Vértanúkra emlékeztek iskolánk tanulói október 6-án. Vígh Magdolna tanárnő szerkesztette
és rendezte az a műsort, amely a hősiességről, a legnagyobb áldozattal járó hazaszeretetről szólt
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Dalra fakadva, táncra perdülve
A magyar népmese kincs, a népköltészet, népdalok, népi játékok,
az ehhez kapcsolódó kézműves
foglalkozások mind, mind a mindennapok részei óvodánkban.
Nemcsak azért mert a 2018. szeptember 1-től hatályos 137/2018.
(VII.25.) kormányrendelettel bevezetett módosítások ezt előírják.
Ennek alapján nagyobb hangsúlyt
kell fektetni a nemzeti identitástudat erősítésére, a hazához való
kötődésre, valamint az egészségesebb életmód hangsúlyosabb
alakítására.
Az új nevelési év egyik fő feladata Magda Ilona intézményvezető számára a Pedagógiai Program,
Szervezeti és Működési Szabályzat
(SZMSZ) és a házirend ennek megfeleltetése . A Katica- és a Pillangó
csoport óvónőinek, dadusainak,
a bölcsőde kisgyermeknevelőinek
pedig az új gyerekek fogadása, az
itteni élet megszerettetése.

Az elkészült és módosított óvodai dokumentumokat a www.balatonszarszo.hu honlapon belül a
Lakossági információk fülnél megtalálják az óvoda saját weboldalát, és elolvashatják az ott feltöltött
szakmai anyagokat is.

hány volt óvodás is csatlakozott a
néptánc foglalkozáshoz. Olyan
hatékony a népzene szeretetének
átadása óvodánkban, hogy a Katica csoportba járó Tököly Zsófika,
szinte minden nap dalra fakadva,
népdalt énekelve érkezik meg az
óvodába.

Hogyan valósul meg
mindez a gyakorlatban?
Már lassan egy éve bevezetésre
kerültek ezek a pozitív változások:
hétfőnként van „Gyümölcsnap”
az óvodában, kedden délelőtt
úszás, délután néptánc foglalkozás, szerdán tornafoglalkozások,
hétfőn és csütörtökön kézműves
foglalkozások és a mindennapi
foglalkozások keretében megjelenő népzene éneklés, népmese
hallgatás.
Péntek délelőtt felekezet nélküli
játékos hittanfoglalkozást tart Konc-

Mit jelent a haza, az irodalmi, művészeti örökségünk
megszerettetése?

A szüreti vigadalmat az óvodásaink alapozták meg a jókedvű
műsorukkal
Gáll László református tiszteletes és
Borza Miklós katolikus plébános úr,
akik szülői felmérés alapján felváltva szolgálnak óvodás gyermekeinknek.

A keddi délutáni néptáncot
Darabos Diána néptánc oktató
tartja, ahol 25 gyermek tanulja az alaplépéseket 3 évestől a
7- 8 évesig, hisz az iskolából né-

A Kodály gyermekdalok éneklése
nap, mint, nap, a szüreti népszokás, a Márton napi népszokás, téli
regölések, az újévi népszokások
megismertetése, amelyek megan�nyi játékos, táncos vidámságot
nyújtanak a gyermekeknek, meg
sok-sok élményt. Egyik ilyen élmény
volt nagyközségünk Szüreti Mulatságán való fellépés. Idén a Katica
csoport gazdagította színvonalas
műsorával a szüreti hagyományunkat.
Valljuk az élményszerű pedagógia hatékonyságát, hisz az
élmények jobban megmaradnak
emlékezetünkben. Pedagógusaink
fejből mesélik a magyar népmeséket, olyan élményszerűen, hogy a
felnőttek is szívesen hallgatnák. Januári hónapban pedig népmeséket
adunk elő – Kötcsei kolléganőkkel
együtt a gyermekeknek.
Nemcsak a népszokások adta
ünnepeket tartjuk meg, hanem a
környezeti jeles napokat is, mint
az Autómentes világnapot, Állatok
Világnapját, A Föld Napját, a Víz
világnapját és a Madarak és Fák
napját.

Konc Gáll László református lelkész ( képünkön) és Borza Miklós
katolikus plébános úr felváltva járnak az oviba

Kötcsei ovisok nagy munkában

Autómentes napunk élményei

Jól jön a szülők támogatása

Köszönet a Balatonszárszói Polgárőrség Vezetőjének – Apáti
Kingának és lelkes kollégájának

– Fleck Lászlónak, hogy biztonságosabbá tették kerékpárutunkat!

A szülői munkaközösségnek fontos szerepe van az intézményvezető, az óvónők és a szülők
kapcsolattartásában. A hat tagú
munkaközösségnek egy elnöke
és egy helyettese van. Az ő véleményüket kértük ki a nevelési
év kezdetéről és első benyomásairól.
Szalayné Karsai Ildikó a Katica csoportból az óvoda SZMK

elnök helyettese: – A szülők sokféle kérdéssel fordulnak hozzánk,
olykor személyes kérésekkel is,
amit mi igyekszünk közös nevezőre hozni. A megújult óvoda
nagyon nagy öröm mindnyájuknak. A gyerekek már alig várták a
szünet végét, amikor séta közben
látták az új Gombafalut, Kéttornyos várat. Nagyon jó, hogy beindult az úszásoktatás, a Bozsik

foci. Jó ötletnek tartom, hogy
hétfőnként egy-két szem gyümölcsöt, vagy zöldséget viszünk az
oviba. Egyik közös programunk
a karácsonyi ünnepek előtt a
díszek és ajándékok készítése,
amikor együtt van a két csoport.
Nagyon jó hangulatúak ezek az
összejövetelek, a szép alkotásokat az adventi vásáron kínáljuk a
hozzánk látogatóknak.

A megújult konyhánk avatója

Kerékpárral az autómentes napon

Programjainkból
November 16. péntek- Adventi kézműves munkadélután szülőknek
November 19-23: Karácsonyi vásár az oviban
December 6. csütörtök: Mikulás várás
December 20. csütörtök: Óvodai Karácsony

A balatoni gyerekek, jó ha minél előbb megtanulnak úszni.
A mi óvodásaink is csobbannak hetente a tanmedencében

Magda Ilona intézményvezető köszöntötte a vendégeket, az
óvodás gyerekek pedig műsorral kedveskedtek
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Szüreti mulatság tetőfokon

Kirándulások hava

Kórusunk Lendván
A fantasztikus sikerű nyári Balatonszárszói X. Nemzetközi Kórustalálkozón immár második alkalommal
vett részt Szlovéniából a lendvai
Vita Kamarakórus.
Persze, hogy egymásba szerettünk, és megkaptuk a meghívást
az általuk szervezett Nemzetközi
Kórustalálkozóra, október 14-re,
ahol a Makovecz alkotta gyönyörű Kulturális Központban rajtunk
kívül egy horvát, egy osztrák és a
vendéglátó hazai kórus lépett fel. A
Soli Deo Gloria kórusunk két Bárdos Lajos művet, a Jubilate és a Halleluja című számokat tűzte műsorra
Cziberéné Ráduly Irén karnagy
vezetésével, Konc-Gállné Gass
Emese zongora kíséretével.

A SZÁRSZÓ TÉVÉ STÁBJA az
idén nyáron több mint száz rendezvényen fogatott, és gondoskodott a
hangtechnikáról a Csukás Színház-

A Soli Deo Gloria Kórusunk a Makovecz által tervezte Művelődési
Központ színpadán
S ha már Lendván voltunk, délelőtt a Orchidea arborétumba látogattunk, s a különleges virágokból bőven
vettünk. Majd felkapaszkodtunk a

várba, – egy nagyszabású Chagall
kiállítást csodálhattunk meg, az álladó Zala György szobor bemutatóval, a lepke gyűjteménnyel együtt.

ban és a Zenepavilonnál. Ez a kis
stáb Kilvinger Gábor stúdióvezetőfőszerkesztő vezetésével többnyire
önkéntesekből áll. Ezt a nyári, ál-

dozatos munkát az önkormányzat
egy lengyelországi kirándulással
honorálta. Képünk a híres sóbányában készült a csapatról.

Emléktábla
az egykori iskolákon

A Nugdíjas Klub tagjai a kastély bejáratánál
A NYUGDÍJAS KLUB GÖDÖLŐRE indult október 9-én hogy a
Grassolkovich kastélyt megtekintsék. Ebből egész napos városnézés
lett. Sisy kedvenc kastélya, parkja
után a Fő térre is ellátogattak, ahol
az üveggolyót tartó kis gyermek
szobra valószínűsíthető, hogy József Attilát is megihlette az Altató
című versében. („a távolságot, mint
üveggolyót megkapod…) Meg-

nézték az I. -, és mögötte álló II.
világháborús emlékművet, valamint
a világ országainak zászlóival ellátott alkotást. A rendkívül gazdag
programot a felújított Vasúti Királyi
Váróban zárták, majd a vacsoránál próbálták kipihenni egy kicsit
ezt a minden tekintetben szép és
sok történelmi emléket felidőző kirándulást, - mondta el Bán Tiborné
klubvezető.

Zygi Jazz Band – Legyelországból

Várhegyi Gézának gyermekkori
emlékei fűződnek két egyházi épülethez. A katolikus templom melletti
épületben 1950-ben kezdte el itt
általános iskolai tanulmányaimat,
amely 1743-tól katolikus elemi iskola, majd 1948-tól állami általános
iskola lett.
A gyógyszertár melletti épületben
pedig 1800-tól református elemi iskola volt. 1948-tól az általános iskola
harmadik, negyedik évfolyama járt
ide.
Egykori diákként úgy gondolta,
hogy a mindkét helyen elhelyezett
emléktábla a régmúltra és a jövőre
emlékeztesse a balatonszárszóiakat,
ezért hálás szívvel adományoztam
azokat.
A táblákat a református tiszteletes
úr augusztus19-én az istentisztelet
után avatta fel, a hívekkel együtt, a
katolikus plébános úr pedig augusztus 20-án a szentmise után.

Horváth István, a a kisbíró minden megállónál elskandálta az
idei szárszói történéseket. Kísérői, a bíró Molnár Balázs, a bíróné Mezei Dorina, a kislányuk Nagy Rebeka
Gyönyörű, új telepítésű szőlők ölelik körül településünket. Ez a biztosítéka, hogy szüret lesz jövőre is.
No, meg a derék szőlős gazdáink,
borászaink. Hoztak is bőven kóstolót a korábbi évjárat nedűiből,
amiből a bál végére nem is maradt
egy csöpp sem. Isten tartsa meg a
jó szokásukat!
A Cseh Pincészet, /Cseh Imre/,Tefner Tibor, Fenyvesi Henrik,
Fleck László, Kovács Gyula, Molnár Ferenc, Nagy János,Torma

László, Nagy Zoltán, Potyi Gyula,
Szabó Zoltán, Veszprémi László,
Szerencsés Krisztián boraiból kortyolgattak a vendégek. Nem csak
ettől, hanem a finom falatoktól, a
kiváló vendéglátásától is a tetőfokára hágott a hangulat, hiszen
a művelődési ház és a Szárszó
Tévé stábja napokon át arra készült, hogy hajnal hasadtáig maradjanak a vendégek. Mondták is
sokan, hogy egy ilyen mulatságért
jövőre is eljönnek.

Minden évszakban festői

✟ Gyászközlemény

Legyelország egyik leghíresebb bandája vendégszerepelt október 20-án a művelődési házban

2018.07. 22-én Vidóczi Istvánné
2018.07. 24-én Szekeres Anna
2018.05. 25-én Molnár István
2018.09. 07-én Szabó Géza
2018.10.8-án id. Mihályi Kálmán
Részvétünket fejezzük ki a gyászoló családoknak

Látványosságainkat most ősszel is
megörökítették az akvarell tábor
résztvevői egy híres művész, Sergei Kurbatov vezetésével. Akik nem
tudtak ide utazni, internetes tanfo-

lyamon ismerhetik meg és festik le
Szárszó szépségeit, köztük a parkot
és a katolikus templomot (képünkön). Az elkészült képet az önkormányzat kapta ajándékba.
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Hangolódjunk

együtt az Ünnepekre!

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

Szépkorúak Köszöntése
Balatonszárszó Nagyközség
Önkormányzata sok szeretettel
meghívja a község nyugdíjasait

2018. november 17-én,
(szombat) 16 órára
a Művelődési Házban tartandó
szórakoztató, műsoros délutánra,
és az azt követő vacsorára.
Műsorral kedveskednek az
óvodások. Meglepetés vendég:
Nyertes Zsuzsa
Zene, tánc, tombola!

Meghívó

Hangszert
a kézbe!
Gitárklubot szervezünk
a művelődési házban.
Aki szeretné kipróbálni
a hangszert, jelentkezzen
a 0630-351-1705
telefonon, vagy a
dorogi.sport@gmail.com
e-mail címen.
Hangszert adunk hozzá,
csak a játékkedvet
kell magatokkal hozni!

József Attila emlékház
TÉLI NYITVA TARTÁS
November1.-től Április 10-ig:
Szerda-Csütörtök: 12:00-17:00-ig
Péntek-Szombat-Vasárnap:
10:00-17:00-ig
Hétfőn és Kedden Zárva!
Nyitvatartási időn kívüli látogatáshoz előzetes telefonos bejelentkezés szükséges!
ZÁRVA: November 1-4.;
December 24-31.; Január 1.;
INGYENES NAPOK: 2018.
December 3. ; 2019. Január 22.

Szeretettel meghívjuk
A Zeneiskola növendékeinek és
tanárainak
Karácsonyi koncertjére
2018.december 13.
(csütörtök) 16.30 órakor
a József Attila Általános
Iskolába.

A Családosok Szárszóért
Civil Szervezet
az adventi készülődés jegyében

Mézeskalács sütésre

Baba-Mama Klub

Email: szarszotv@gmail.com.

Könyvtári nyitva tartás:
hétfő
10-16 óra
kedd
zárva
szerda
10-16 óra
csütörtök
10-16 óra
péntek
12-18 óra
szombat, vasárnap zárva
November 1-én zárva, majd november 3-án 12-16 óráig nyitva.

2018. november 1-én (csütörtök) 15 órai kezdettel
a temető ravatalozójánál.

„Mindenkiért, kiket nem láttunk már régen,
akik velünk együtt ünnepelnek az égben,
kiknek őrizgetjük szellemét,
mindazokért egy-egy gyertya égjen.”

Itt a Mikulás
a Családosok Szárszóért Civil Szervezet
és a Művelődési Ház közös szervezésében.
2018.december 8. (szombat) 16 óra
Ügyességi vetélkedő kicsiknek, nagyoknak.
Ajándék a Mikulás puttonyából, a gyerekek
megvendégelése.
A csomagokat a Családosok
szervezete ajánlotta fel.
Infó: Pál Noémi 30/2047-224

„Adventi várakozás
ablakról ablakra”
Kedves Balatonszárszóiak!
A Nők a Balatonért Egyesület Szárszói Csoportja szervezésében
szeretnénk elkészíteni ismét a település adventi naptárát.
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! Nem csak a legügyesebbeknek!
Részletekről érdeklődjön a NABE tagoknál!
Tókáné Rózsa Andrea 70/457-4832
Kusiak Grazyna 30/347-2250
Jelentkezési határidő: 2018.november 30. (péntek)

A Soli Deo Gloria Kórus
sok szeretettel vár mindenkit Karácsonyi Koncertjére

2018. december 20-án ( csütörtökön) 18:00 órakor
a Katolikus templomba.

Ünnepi gondolatok: Borza Miklós plébános
Közreműködnek: Betlehemezők
és a Zeneiskola növendékei.
Énekkart vezényli : Cziberéné Ráduly Irén

Töltsd velünk az év utolsó éjszakáját
és köszöntsük együtt a 2019-es Újévet!

KÖNYVTÁRI HÍREK
Várjuk régi és új olvasóinkat!

a történelmi egyházak képviselőinek részvételével

várja sok szeretettel a gyereket
és az anyukákat.
2018.december 1. (szombat)
14.30-kor
a József Attila Művelődési
Házban.
Infó: Pál Noémi 30/2047-224

várja sok szeretettel a kisgyermekes Anyukákat és a Kicsiket
minden kedden délelőtt 1012 óra között a művelődési
házban. Kötetlen beszélgetés
az anyukáknak és közös játék a
piciknek.
Horváth Anita: 30/904-3145
Kocsis Kitti: 20/220-8355

műsorrendje:
Magazinműsorral minden hónap
második és negyedik hétfőjén 19
órakor jelentkezünk: 2018. november 12-én és 26-án, december 10én és 24-én. Ismétlés az adást követő szombaton 14 órakor, vasárnap
10 órakor, hétfőn 19 órakor.
Október 29. 17.00 órától a képviselő testületi ülés élő közvetítése.

Ökumenikus megemlékezés

Programok:
2018.november 16. (péntek)
15-18 óra
Őszi akvarell délután korhatár
nélkül.
Jelentkezni: 06-84-343-397
konyvtarszarszo@gmail.com
2018.december 7. (péntek) 1518 óra
Karácsonyi ablak festés a könyvtárban.

Szilveszteri Batyus Bálba
Várunk sok szeretettel

2018. december 31-én 20 órától
a Művelődési Házba!

Enni, innivalót hozz magaddal!
Zenél a Szaturnusz együttes!
Előzetes asztalfoglalás munkanapokon
december 28-ig a 30/592-4246 telefonszámon.
Belépő: 1000 Ft
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Labdarúgás

Négy meccs – négy gőzelem!
NKSE 6 -1 Öreglaki Medosz SE
NKSE 7-4 Kaposvölgye LUE
Kéthelyi SE 1-8 NKSE
NKSE 29-0 Zamárdi Petőfi SE
Bozsik!

A góllövő listát Nagy Zoltán vezeti toronymagasan, 23 gólnál tart !

Nagy öröm számomra hogy a legkisebbektől az U13-ig bezárólag nagy létszámban
tudunk, sikeresen szerepelni a fesztiválokon,
tornákon. Köszönöm a szülők segítségét!
Pusztai Gábor UP edző

U14-es csapatunk idén is folytatja jó szereplését, 4 meccsből 4 győzelem az eddigi mérleg.

Egy édesanya
a fiuk focijáról

Vitték a játékosokat ,
elmaradtak a nézők

„Szerintem a foci a legnépszerűbb sport a
fiúk körében, ezért fiús anyukáként meg se
lepődtem mikor a gyerekeim ezt a sportot választották. Két éve járunk ide focizni, s a fiam
nagyon szereti, ami függ az edző személyétől
is. Gábor nagyszerű edző, minden korosztállyal megtalálja a hangot, és mindenkiből
próbálja kihozni a maximumot. A fejlődés
szemmel látható, amit az eredmények is igazolnak. Így méltán mondhatom, hogy büszke
anyuka vagyok!!!

A 2017/2018-as bajnokság befejezése után
kiderült, hogy felnőtt csapatunk kiesett a Megyei II. osztályból. Hogy ide jutottunk, az elég
összetett dolog. Első helyen a létszámhiányt és
a játékosok hozzáállását emelném ki. Majd az
edzőnk bejelentette távozását és vele ( ismétlődik a történelem: Megye I.-es bajnoki cím után
Deme Norbert edző magával vitte a kezdő
csapat 10 tagját) a csapat „Fonyódi” magja is
távozott. A miértre nehéz feleletet találni. A személyes konfliktus néhány játékossal, vezetővel,
szurkolóval, és talán az én lojalitásom is előre
vetítette, hogy az edző, Pamuki Zsolt távozni
fog. Ismét új helyzet állt elő. Új edző, új játékosok
keresése, igazolása, új csapat építése. Ez sajnos
nem sikerült sem a „szájalóknak”, sem a vezető-

Hegedüs Miklósné Kocsonya Erika

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
Fejes-Richter Zsuzsanna
r. főtörzsőrmester 06/30-470-42-24
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: Daria Narbut, Kilvinger Gábor, Kristóf János

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

Véradás !

ségnek. Ezért állapodtunk meg a Kötcsei fiók
csapatunkkal, hogy közös, vegyes csapattal induljunk a Megye III-as bajnokságban B.SZÁRSZÓ/KÖTCSE néven. A hazai felnőtt mec�cseket Kötcsén rendezzük, mivel ott 100-120
néző van jelen minden alkalommal, míg Szárszón 15-20 fő!!! Az U-19-es hazai meccseket
viszont továbbra is Szárszón játsszuk. (köszönet
a SLASZ igazgatójának a rugalmasságért).
Hogy mi a kiút? Ez most még talány. Reméljük,
hogy az új elnök és az új vezetőség megtalálja
a megoldást mind az új edző, mind az új csapat
tekintetében és Szárszón újra elindul a „szekér”!
Addig is HAJRÁ SZÁRSZÓ-KÖTCSE VEGYES!!!
Harmath Imre (elnök)

2018. december 04. (kedd)
15 – 18 óra között
a József Attila
Művelődési Házban.

Adj vért – Életet mentesz !

Anyatejes Világnap
Kedves Anyukák sok szeretettel meghívjuk
Önt és Családját 2018. november 9-én
(pénteken) 10:00 órakor kezdődő interaktív műsorra, termékbemutatókra és színes programokra a Művelődési Házba!

Asztaliteniszezőink mozgalmas szezonja
Eseménydús őszi szezont kezdett
meg szakosztályunk.
Szeptemberben Dombóváron
Tóth László a siófoki Kompa Dáviddal, férfi párosban állhatott fel
a dobogó legfelső fokára.
Majd elkezdődtek a csapatbajnoki küzdelmek, a megyei bajnokságban egy, míg a
Dél-Balatoni bajnokságban két
csapatunk szerepel.
Hüvösvölgyi Péter Békéscsabán, a Dr. Bándi Andor Emlékversenyen / Magyar Nemzetközi Veterán Bajnokság /férfi
egyéniben és párosban is bronzérmet szerzett.

Tóth László és Kompa Dávid dobogós páros
Október 14-én rendezte meg
szakosztályunk a XVII. Fehér
Sándor Emlékversenyt, melyen
8 településről 29 versenyző állt
asztalhoz.A siófoki dobogósok

Hűvösvölgyi Péter az örökös győző

mellett hazai eredménnyel is
büszkélkedhetünk: Tóth László
egyéniben bronzérmet szerzett.
Idén még 3 versenyen
veszünk
részt:
Siófokon,

A mieink a pingpong diákolimpián
Siófokon rendezték meg a Körzeti diákolimpiai döntőt október 15-én, amelyen 3 lány, 5
fiú képviselte csapatunkat. Eredmények: IIIIV. korcsopban a Balatonszárszó József Attila Általános Iskola lánycsapata II. helyezett
lett Gyetvai Laura, Irázi Rebeka, Breglovics

Bianaka részvételével. A III-IV korcsoport 11
egyéni indulója közül III. helyezett lett Gyetvai Laura, a IV. Irázi Rebeka. A III-IV. korcsoportban 12 fiú indult egyében. Kozák Áron a
IV. helyezett lett.
Lipót Kriszta

Elismerés a polgárőreinknek
„Nagy örömünkre szolgál, hogy az idei évben a Magyar Labdarúgó Szövetség és az
MLSZ Somogy Megyei igazgatósága támogatásban részesítette a Balatonszárszói Polgárőr Szervezetet. Ezt azért érdemeltük ki,
mert polgárőreink állandó biztosítói-rendezői

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

Fonyódon és az évzáró kaposvári Balogh József Emlékversenyen.
Hajrá Szárszó!!!

Folytatódnak
a mozgás programok
a balatonföldvári Egészségfejlesztési Iroda
és a Szabadidő Szakosztály támogatásával
december közepéig. Művelődési Házban:
Aerobik:
hétfő 19:00
zumba:
kedd 18:00 óra
Óvoda: Jógatorna:
kedd 17:30

Sakkozni Szeretnél?

Jelentkezz a sakk-klubunkban
a 0630-351-1705
telefonon, vagy a dorogi.sport@gmail.com
e-mail címen.

