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Köszönet az együttműködésért
2018 – ilyen volt, 2019 – lehetne még jobb?

A karácsony előtti hótakaróval az ünnepi díszbe öltözött Zenepavilon

A Polgármesteri Hivatal aulájában még egész hónapban megtekinthetők az intézmények és civil szervezetek karácsonyfái

Az adventi kiállítás megnyitóján műsort adtak a zeneiskolánk
növendékei. Kovács Brigitta és Korcz Csenge fuvolázott, felkészítő tanáruk Weisz-Márkus Kata.

Minden év kezdete egy sorsvetés.
Tervezhet a képviselő testület reálisan és erőn felül, majd a lakosság,
a vállalkozók, az ide jövő nyaralók
végzik el a végső számvetést. Reményeinken felüli milliókra tett szert
az önkormányzatunk az elmúlt évben. Ezt az együttműködést szeretném megköszönni az egész közösségnek, mert sokaknak erőn felüli
teljesítményre volt szüksége, hogy
ismét rekordokat döntsünk.
Köszönet azoknak a helyi vállalkozóknak, akik minden eddiginél
több iparűzési adót fizettek be. Köszönet az öt – régi és újonnan megnyílt szállodánknak, amelyek közül
vannak egész évben telt házasok is.
Az idegenforgalmi adóbevételünk
példás alakulása nekik köszönhető,
és azoknak a nyaraló tulajdonosoknak, akik egyre jobban értékelik a
Szárszó kártyajelentőségét, és azt,
hogy minden forinttal a település fejlesztéséhez járulnak hozzá.
Köszönet a vendéglátóknak, a
kereskedőknek, akik egyre magasabb színvonalon látták el a nyáron
ide érkező tíz ezer vendéget. Köszönet a központi strand személyzetének, akiknek a csúcsra járó
napokon több ezer vendéget kel-

lett minél gyorsabban beengedni,
kiszolgálni. Köszönet a kulturális,
a művészeti programokban résztvevőknek, kiváltképpen a Szárszó
Tévé stábjának, hiszen a nyári több
mint száz rendezvény is hozzájárult
a bevételünk emelkedéséhez. Van a
településünknek néhány közcélú alapítványa, melynek számláját több támogató gyarapította. Köszönet érte.
Minden elismerésem a településünkön működő civil szervezeteké,
akik élik, lakják, szeretik Szárszót
és egymást, és minden közösségi
összejövetelen ők mutatnak példát
az önzetlen összetartozásból.
A település képviselő testülete
igyekezett ezekkel a bevételekkel jó
gazda módjára sáfárkodni. A legnagyobb fejlesztések a gyermekintézményekben történtek. Megnyitottuk a bölcsődét, a gyermek- és
közétkeztetés konyháját kívülről,
belülről felújítottuk. A Százszorszép
óvodában szinte csak a falak a régiek, mert a bútorzat, a játékszerek
több millióból újultak meg. A múlt
évben is 40-50 idős ember házi
gondozását vállaltuk, de ennél sokkal több a szociális étkezők száma.
Erőn felüli teljesítmény volt alkalmanként a település tisztántartása,

hiszen nagyon sok, korábban a közfoglalkoztatásban dolgozónak sikerült egész éves állasban elhelyezkedni. Egy maroknyi csapat végezte
a tisztántartást, a hatalmas füves- és
virágos területek ápolását. A vendégek is rendre dicsérik a parkjainkat,
de értékelte a Virágos Magyarországért zsűrije is, amiért különdíjat
kaptunk. A másik sokat emlegetett elismerés a biztonság. A polgárőrség
csapatának köszönhető, hogy Szárszó békés, nyugodt település, amit
szintén magas kitüntetéssel díjaztak.
Ha ez 2019-ben is ilyen lendülettel folytatódik, akkor kívánom,
hogy ez az év is ilyen legyen, vagy
egy kicsivel még jobb! Teendőnk
lesz bőven: a termelői piac megépítése, a Polgármesteri Hivatal felújítása, és a turizmus további fejlesztése. Kívánom, hogy mindenkinek
legyen elegendő étel, ital az asztalán! Találja meg mindenki a békéjét
és boldogságát itt, ha ide született,
vagy a sors ide hozta!
Kívánom, hogy még több rendezvényen bizonyítsuk, hogy a
közösségi összetartás csodákra
képes!
Dorogi Sándor
polgármester

Karácsonyi koncert
és a kis Jézus megidézése
Ünnepváró hangulatban kezdődött meg Katolikus Templomban a
településünk hagyományos ünnepi
koncertje, amelyen Borza Miklós
plébános mondta el ünnepi gondolatait. Majd megérkeztek a Betlehemi játék szereplői: Vass Bernadett,
Vass Pál, Skálát Sándor és Végh
Szabolcs. Ezután a zeneiskolánk
tanulónak karácsonyi összeállítása
következett. A műsorban felléptek:
Konc-Gáll Anna és Szabó Hanna: (fuvola és zongora) Kovács
Brigitta és Zsombok Míra (fuvola),
Zergi József (zongora), Skálát Dorottya, Skálát Júlia, Skálát Sebestyén: (zongora, fuvola, trombita),
Korcz Csenge és Szabó Szirka (fuvola és zongora).
A Soli Deo Gloria vegyeskar a
klasszikus karácsonyi műsort ez alkalommal modern angol számmal
is megtűzdelte. Karvezető: Czibe-

A kórus egy kis ajándékkal is kedveskedett a hallgatóságának
réné Ráduly Irén. Közreműködött
Konc-Gállné Gass Emese zongorán, Weisz-Márkus Kata fuvolán,
az angol dalt pedig a Debrecenből
érkezett vendégünk, Tácsik Luca

Békés, boldog új esztendőt kívánok a képviselő
testület és az önkormányzat minden munkatársa
Dorogi Sándor polgármester
nevében
www.balatonszarszo.hu

kísérte harangjátékkal. A közkívánatra elhangzott ráadásszám után
együtt énekelték el a közönséggel
a legismertebb karácsonyi dalt, a
Mennyből az angyalt.

2 SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ

Mit tett a szülői munka
közösség a tanulók örömére?
Az év utolsó két hónapja nagyon
mozgalmasan telt az iskolában.
Jobbnál jobb programok követték
egymást. Bartha Mercedestől, a
szülői munkaközösség elnökétől
kérdeztük mivel tudták a szülők még
színesebbé tenni az iskolai életet?
– November 10-én pályaorientációs napot szerveztünk a gyerekeknek. Helybeli mesterek mutatták
be a saját szakmájukat. Pusztai Zoltán a rendőri munkát, Simon Zoltán
a testnevelő tanári, edzői pályát,
Horváth István az asztalos szakmát, Bartiné Polányi Judit a cukrászatot, valamint a Nefelejcs Virágsziget közreműködésével Babiczky
Adrienn a virágkötészetet mutatta
be érdekes, játékos formában. A
gyerekek készítették a tombolára a
tortákat és az asztaldíszeket az esti
bálra. A szülők pizzát és sajtos pogácsát sütöttek. A jól sikerült délelőtt
után libamájas kenyérrel, pogácsával vártuk a bálozókat.
Az adventi, karácsonyi készülődés még több feladattal járt?
– Az idén az SZMK szervezte
az Adventi kiállítást és Vásárt. Ez a
délután a templomban a gyerekek
műsorával kezdődött, majd a Polgármesteri Hivatalban nyitottuk meg
az Adventi kiállítást, amelyen 12 fenyőfát díszítettek fel helyi szervezetek. Kovács Brigitta és Korcz Csenge
fuvolajátékával bűvölt el mindenkit,
Pacskó Szilvia verset szavalt és az
iskolai kórus apróságai is dalra fakadtak. Jómagam egy karácsonyi
mesét mondtam el. Az emléklapokat
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona iskolaigazgató és Dorogi Sándor Polgármester úr nyújtotta át.
A szülők már délelőtt elkezdték a

munkát, hogy a Polgármesteri Hivatal előtti területen Adventi hangulatot
varázsoljanak. Szorgos kezek hordták a padokat, asztalokat, sátrakat
állítottak, melyeket fényfüzérekkel
díszítettek. Összeszokott, jó hangulatú társaság szélsebesen végezte a
munkáját.
Az Adventi jótékonysági vásárra
kilátogatók megkóstolhatták a szülők, nagyszülők által készített házi
süteményeket, zsíros kenyeret, gesztenyét, forró teával és forralt borral
melegedhettek.
Ezúton szeretném megköszönni
a Művelődési Háznak, a Szárszó
TV-nek, a Szárszóért Nonprofit Kftnek és nem utolsó sorban a Polgármester Úrnak a támogatását. Külön
köszönet a szülőknek az áldozatos
munkájukért. Köszönöm, hogy a részese lehetek egy ilyen fantasztikus
csapatnak.
Lehet, hogy már megvan az idei
első programja is az SZMK-nak a
gyermekek örömére?
– Valóban. A novemberi Szülők
bálja bevételéből az iskola mind a
165 gyermekét szeretnénk elvinni
április végén egy hajózással egybekötött tanulmányi kirándulásra Balatonföldvár-Tihany-Balatonfüred-Balatonföldvár útvonalon.

Negyven év – első munkahelyén
a művelődési házban
A szárszói szépkorúak még emlékezhetnek az 50-70-es évek szárszói kultúrházára, ami egyben mozi
is volt. A művelődés házát mint intézményt, az abban zajló kulturális
életet egy olyan fiatal lánynak kellett
felépíteni, akinek éppen, hogy megszáradt a diplomáján a tinta.
Dancsecs Klára 1977-ben végzett Szombathelyen a Berzsenyi
Dániel Tanárképző Főiskola népművelés - magyar nyelv és irodalom
szakán. Az ifjúsági, akkori KISZ
klub tagjaival sikerült elkezdeni és
megalapozni, hogy az ünnepeken
túl is legyen a helyi hagyományokra
épülő, majd József Attila költészetéhez kötődő kulturális élet. Ehhez el
kellett fogadtatni magát a szárszóiakkal, meg kellett ismerkedni történelmükkel, be kellett kapcsolódni az
életükbe. Erre jó lehetőség volt, hogy
húsz évig a könyvtárosi szolgálatot
is ellátta. Jó kapcsolatot kellett kiépíteni az itt élőkkel, az önkormányzat
vezetőivel, képviselőivel, az iskola,
az óvoda pedagógusaival.
Amikor az olajos padlós moziban levetítették az utolsó filmet, és
megkezdődött a ház első, és azóta
is utolsó átalakítása, akkor már örült,
hogy a megalakuló civil szervezetekkel, közösségekkel megkezdheti
igazi hivatását kiteljesíteni. Örült,
hogy részese lehetett a mai napig
sikeresen működő kórus megalakítá-

sának, kezdeményezte és működtette a gyerek néptáncegyütteseket, és
újjá szervezte a ma is aktívan tevékenykedő felnőtt néptáncegyüttest.
Nem csak szervezte, de élte is mindazt, amit vallott: táncos lett, majd
a Kabarétársulat alapító tagja és
szereplője. Ebben a két minőségében is felejthetetlen perceket, órákat
szerzett a szárszóiaknak, és az ide
látogató vendégeinknek. A Szárszó
Tévé működésében is jelentős szerepet vállalt a kezdetektől fogva,
mint riporter ma is közreműködik az
adásokban. Ugyanígy lapunk tíz
évvel ezelőtti indításában és működésben is aktív szerepet vállalt. Az
évtizedek alatt a munkája és a hobbija összekapcsolódott, a hivatását

szívügyének tekintette. Ezt ismerte el
2000-ben a település vezetősége:
Magyarország 1000 éves jubileuma alkalmából Millenniumi Emlékplakettet, 2018. október 23-án Pro
Urbe Balatonszárszó Polgáraiért
kitűntetést vehetett át.
Az utolsó tíz év ismét a megújulás jegyében telt el, hiszen a Csukás
Színház megnyitásával teljesen új
arculatot kapott a kulturális élet, és
ennek aktív részese lehetett.
Megszámlálhatatlan
rendezvény, rengeteg kiállítás, templomi
koncert, kulturális esemény fémjelzi
munkásságát. Megkezdi nyugdíjas
éveit, de a szálakat szeretné továbbra is erősen tartani, mert vasi gyökerei ellenére igazi szárszóinak vallja
magát. Hivatásától nem szakad el,
januártól részmunkaidőben dolgozik a művelődési házban.
Az ő szavaival: „Szerencsés
embernek érzem magam, hogy a
sorsom Balatonszárszóra vetett, otthonra találtam itt. Köszönöm azt a
bizalmat, amellyel négy évtizeden
át szolgálhattam a közjót a településen, hogy gazdag életpályát
valósíthattam meg a szárszóiakkal
közösen. Köszönöm mindazoknak,
akikkel együtt dolgozhattam az eltelt hosszú évek során, akikkel együtt
munkálkodhattam Balatonszárszó
kulturális és közösségi életének felemeléséért.”

Séta 24 adventi ablakhoz
Hagyományt teremtve, második alkalommal indítottuk
útjára az „Adventi várakozás ablakról ablakra” mozgalmat a Nők a Balatonért Egyesület helyi csoportja szervezésében. 24 napon át más-más család, intézmény vagy
üzlet díszítette fel ablakát, és fogadta népes csoportunkat, amelyhez mindig újak is csatlakoztak. A közös esti
séták testi-lelki feltöltődést nyújtottak mind a sétálók, mind
a vendéglátók számára. Minden helyszínen barátsággal
és finom falatokkal, forró italokkal fogadták az érkezőket,
a résztvevők szeretetteljes hangulatban élhették meg a
közösségi kapcsolatok fontosságát és örömeit. A zárónapon, december 23-án, a Zenepavilonnál ünnepeltük meg
a településünk közös Karácsonyát, ahová a vendéglátó

„ablaktulajdonosokon” kívül sokan eljöttek az együttlét,
a közösségi élmények öröméért.
(Kusiak Grazyna és Dancsecs Klára)

Téli felkészülés, tűzifa szállítás
Nagy keletje volt a házi készítésű karácsonyi ajándékoknak

Gitárklub sikere
Volt benne húsz gitár! Mármint egy
szekrényben, gondosan megőrizve.
A véletlen hozta úgy, hogy egy leltári íven ott szerepelt az iskolában,
mint önkormányzati tulajdon. A Polgármesterünk, Dorogi Sándor, mivel
tud gitározni, rögtön lecsapott az
értékes zeneszerszámokra. S mivel
nála ötletekben ritkán van hiány,
meghirdette az iskolás gyerekek
számára a gitár-klubot. Gitár van,
csak a lelkesedést kellett magukkal
hozni. Látni kellett volna az örömöt,
amikor megpengethették és hazavihették a gitárt. Végh Szabolcs, az
Evangélikus üdülő vezetője vállalta,
hogy megismerteti a gyerekekkel a

A nyár elmúltával a Kft munkatársainak ősszel és télen is
akad munkája bőven. A teljesség igénye nélkül pár feladat: közterületeken fűnyírás, fák és bokrok metszése,
virág ágyások előkészítése a télre (3000 tő árvácska
és 200 tő tulipán ültetése), és természetesen a lehulló
falevelek összegyűjtése. Közben felkészültünk a télre: a
gépjárművek felülvizsgálata, a vizes blokkok víztelenítése a strandokon, a közterületi szemetesek begyűjtése,
vízbejáró lépcsők kiemelése a vízből, köztéri padok
összegyűjtése. Ezután nekiálltunk, hogy ünnepi díszbe

Gitár a kézben. Végh Szabolcs
a tanítványai körében
hangszert, de mellette a polgármester is úgy gondolta: felfrissíti a gyerekekkel a gitártudományát, és ő is
beszállt a tanítgatásba.

A kérelmezők részére 3 - 6 köbméter fát vittek
házhoz még az ünnepek előtt

öltöztessük a tereinket az adventre. Szép új fényfüzérek
teszik még csillogóbbá a településünket.
A kinti munkák után a Kft telephelyén folyamatosan
készülünk a jövő évi szezonra: felújítjuk a strandok padjait, a közterületi szemétgyűjtőket, a virágtartókat, és a műszaki vizsgára készítjük fel a gépjárműveket. Mindezeket
a munkákat és a napi feladatokat tíz állandó munkatárs,
négy határozott idejű szerződéssel rendelkező munkatárs, és kilenc köz-foglalkoztatotti programban dolgozó
munkatárs végzi.
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testületének a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 10/2018 (VIII.21) számú
önkormányzati rendelete értelmében a községben élő,
szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni
ellátásként 234 m3 tűzifa támogatást nyújt.
A Szárszóért Nonprofit Kft. december közepén megkezdte a kiszállítást, és hatvanan kaptak pótlást a fűtéshez.
A Szárszóért Nonprofit Kft minden dolgozója
nevében kívánok kellemes ünnepeket minden balatonszárszói lakosnak, és üdülőtulajdonosnak!
Kertész Adél ügyvezető
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Mennyit áldoz Ön az egészségéért?
A címbeli kérdést nem úgy értem, hogy mennyit költ gyógyszerekre? Hanem inkább időben! Részt vesz-e szűrővizsgálatokon? Sétál, vagy kocog, esetleg uszodába jár? Részt vesz-e valamilyen mozgás-programon? Érdeklik-e az egészségmegőrzést, az étkezési tanácsadást szolgáló előadások? Ha igen, érzi-e ennek jótékony hatását? Nagyon sokan elhatározzuk, hogy az új évben új életet kezdünk! Azaz, hogy MINDENT megteszünk az egészségünk megőrzése érdekében. (Aztán néhány nap, kipihenjük a szilveszteri evés-ivás fáradalmait, és minden marad a régiben
Utána már azt szeretnénk, ha valami bajunk van, írjon fel a kedves háziorvosunk olyan „univerzális” gyógyszert, amely egy-két napon belül meggyógyít, és lehetőleg fiatalos, új erőre kapunk!)

Hódi főorvos úr a korfánkról
A balatonszárszói felnőtt háziorvosi
praxisba bejelentkezett személyek
száma az előző évekhez képest
tovább növekedett, 2017.12.31-n
2026 fő volt, jelenleg 2043 fő.
Nemek szerint: 1.088 nő és 955
férfi.
A szárszóiak korfája
14-19 év közötti 42 fő, 24 nő és
18 ffi,
20-39 év közötti 552 fő, 259 nő
és 293 ffi,
40-59 év közötti 649 fő, 338 nő
és 311 ffi,
60-79 év közötti 673 fő, 375 nő
és 298 ffi,
80-.... év közötti 127 fő, 92 nő
és 35 ffi.
Az adatokat elemezve látható,
hogy a korfa sajnos elöregedő tendenciát mutat!
A bejelentkezett serdülő és fiatal
személyek száma rendkívül kevés.
Ennek oka lehet, hogy 14-18 éves
korig a fiatalok főleg a megszokott gyermekorvosi ellátást veszik
igénybe, valamint közülük sokan
más városokban tanulnak és tanulmányi helyükön jelentkeznek be orvosi ellátásra.
Korcsoportonként 40 éves korig
a férfiak száma kissé magasabb,
majd 40 éves kor felett a hölgyek
száma minden korcsoportban több.

A különbség drasztikusan 80 év felett jelentkezik, itt a férfiak száma a
felét sem éri el a nők számának!
A balatonszárszói és szóládi felnőtt populáció korfájában legnépesebb csoport a 60-79 év közötti
nyugdíjasok csoportja.
Az országos tendenciának megfelelően lakhelyünkön is 40 éves
kortól növekszik a férfiak halálozási
aránya!
Az átlagéletkor fokozatosan
növekvő tendenciát mutat. A megkezdett helyi egészségfejlesztési
tevékenységgel sokat javíthatunk a
számokon, de főleg és az itt élő emberek életét tudjuk meghosszabbítani és az életminőségükön javítani.
Az országos család-, nevelési-,

Adj vért és ments meg
3 életet!
1939 óta Vöröskereszt alapfeladata a véradók toborzása. Az idén a
fenti címmel invitálták a véradókat. December 4-én Balatonszárszón ötvenen tettek eleget a felhívásnak, többen akik először vállalkoztak véradásra, de legtöbben, akik rendszeres véradók. Egry Ágnes településünk
Vöröskeresztes véradás szervezője elmondta, hogy 18,8 liter vért szállítottak a siófoki Vérellátó Állomásra, ahonnan már többen sms-üzenetben
köszönetet is kaptak, mert a rászorulók megkapták az ajándékukat, a
nélkülözhetetlen vért.

Kitüntették Kaposváron
Szűcs Józsefné Margit a gyermekei születése után lett véradó.
Bátaszéken, a termelőszövetkezetben dolgozott, és egy Vöröskeresztes szervező olyan szívhez
szólóan beszélt a véradásról,
hogy ezzel életeket menthetünk,
nyomban elhatározta magát. Azóta évente kétszer ad vért, azóta is
hogy szárszói lakos lett. Decemberben vette át kitüntetését Kaposváron, mint 75-szörös véradó.
Egy szép teáskészletet kapott
ajándékba.
Mi a véleménye, a mostani országos vérhiányról, és mi lenne a
megoldás? Sajnálatosnak tartja,
hogy műtétek maradnak el vérhiány miatt. Szerinte, több cég, vagy
intézmény megengedhetné magá-

Vértestvéreim és a műtéteim
gazdasági és egészségpolitikai jogszabályozási tevékenység
mellett a helyi kezdeményezések is nagy jelentőséggel bírnak.
Egészségünk megőrzése érdekében fontos a rendszeres testmozgás, a szűréseken való részvétel,
az egészséges táplálkozás, a dohányzás mellőzése, a mértékletes
alkohol fogyasztás, de fontos ezen
általánosan ismert tényezők mellett a környezetvédelmi ismeretek
bővítése is. A levegő védelme pl.
az avarégetés mellőzésével, mely
tevékenységet a balatonszárszóiak
az elsők között hagytak el! Fontos a
vizeink védelme, a környezetszen�nyezés csökkentése, stb.
A lakosság körében magas idősödő és idős életkorú személyek
főleg a folyamatos ellátást igénylő
krónikus betegségekkel jelentkeznek rendelőnkben, melyek ellátásában nagy segítséget jelent a rendelőnk technikai felszereltségének
javulása (ABPM, számítógéphez
csatlakoztatható Ekg stb.) és a szociális gondozóink munkája.
A munkánkat segítő tényezők
mellett sok nehézséget okoz a napi
nagyszámú beteglétszám ellátása
során a nap mint nap bővülő bürokratikus feladatok megoldása.
Dr. Hódi István háziorvos

Öt évvel ezelőtt
kaptam egy levelet a műtő-orvosomtól, hogy
családtagokat,
vagy barátokat
kérjek meg segítsék vérrel a csípő
műtétemet. Meglepetésemben
átismételtem
a
tanultakat: milyen
vércsoportú adhat ennek, annak. Lőcze Hajnalka
Nem tévedhetek,
jobb ha a kitűnő Vöröskeresztes
véradás szervezőhöz, Egry Ágneshez fordulok. (Én is adtam már vért,
tudja, milyen vércsoportú vagyok.)
De lehet, hogy a többi rendszeres
véradót is tudja: kapásból kaptam
a neveket: Apáti Kinga Csilla, és
Lőczi Hajnalka, akikkel egyezik a
vércsoportom és mindenkinek adhatnak. Így mentünk el együtt Siófokra, ahonnan a nevemre – illetve
a műtő orvos nevére érkezett meg
az értékes küldemény, amit meg is
kaptam.
Az idén ősszel esedékessé vált a
másik csípőm operációja is. Először
egy másik orvos azt kérte saját magamnak „adjak-küldjek” vért. A vérellátó állomás egy vezetője diszk-

nak, hogy egy nap munkaszünetet
adjon azoknak, akik vért adnak.

réten tudtomra adta, hogy mindjárt
a 7. X-be lépek, és még néhány érvet felsorolt, hogy miért lenne jobb
fiatalítani a véremet. Rögtön eszembe jutottak a Vértestvéreim! Egy
percet sem késlekedtek, elmentek
Balatonlellére, a szervezett véradásra, hogy időben megkapjam a
műtétre. Örült is az orvos a küldeménynek, mert ritka, mindenkinek
adható vércsoportúak vagyunk.
A nagy csoda a történetben,
hogy most olyan jó volt a vérképem, hogy nem kellett pótolni. Továbbadhatták tehát e fantasztikus
ajándékot! Ott tartózkodásom alatt
több műtétet halasztottak el a vérhiány miatt.
(O. E.)

Akik a legjobb ételt-italt kapják
Az Anyatejes világnap alkalmából november 9-én
meghívtak a művelődési házba Balatonszárszóról és
Szóládról minden olyan 2017 és 2018-ban született
gyermek szüleit, ahol az édesanya a gyermekét legalább fél évig szoptatta.
Már a várandósság ideje alatt felkészítik őket, –
mondta el Tamáskóné Eszlári Szabina védőnő, hogy
ez a picik legfontosabb tápláléka, amely megvédi őket
a legtöbb betegségtől. Ezen a napon előadásokat is
hallgathattak a hordozási tanácsokról, a korai angol
nyelvtanulásról, illetve pszichológus tartott előadást
az anya és gyermek kapcsolatáról. Zenés, mesés műsorral is szórakoztatták a kicsiket. Az összejövetel támogatói voltak: Balatonszárszó és Szólád önkormányzata, Hid Kft, Szimplió Kft. gyümölcssalátával és teljes
kiőrlésű pogácsával vendégelték meg a gyerekeket és

Papás-mamás összejövetelre hívták a cssaládokat
a szülőket. Ajándékcsomagot, emléklapot és egy szál
virágot adtak át a polgármesterek a megjelentek részére.

Mit ajánl a természetgyógyász?

Szűcs Józsefné

Apáti Kinga Csilla

Ma már egyre többen felismerik, hogy egy kis odafigyeléssel sokat tehetnek
az egészségük megőrzéséért. Mozgással, megfelelő táplálkozással, a
pihenés és a munkavégzés helyes arányával,
pozitív gondolkodással, jó emberi
kapcsolatokkal, a lélek és a test
ápolásával nagyon sokat tehetünk
magunkért.
A mozgásra nagyon jó lehetőség a meridián torna, amit egy kínai
professzor dolgozott ki és dr. Eöry

Ajándok a kínai medicina nagy mestere mutatta
meg nekünk. Neki köszönhetően több 10 ezren gyakorolják és gyógyulnak a torna jótékony
hatásának köszönhetően.
Itt a lehetőség, próbáld ki,
milyen egyszerű és hatékony ez a
mozgásforma, amit kortól függetlenül gyakorolhatsz Balatonszárszón
is. Aki még nem kezdett el valamilyen mozgást, biztatom, hogy csatlakozzon csoportunkhoz!
Schmidtné Bereczki Ibolya

✟ Gyászközlemény
Horváth Józsefné (Dakó Matild) 2018. 10. 29-én,
Szekér János (szóládi lakos)
2018. 11. 23-án,
Gyurka Lajosné (Balázs Rózsa) 2018. 12. 10-én,
Vígh József György 2018. 12.
15-én hagytak itt bennünket.
Részvétünket fejezzük ki a gyászoló családoknak!
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A mi iskolánk
A félévi bizonyítvány előtt

Karácsonyi koncert
– szülői meglepetéssel

Azok a tanulók, akik eddig, az első félévben jól teljesítettek, nincs miért izgulniuk, nyugodtan ünnepelhetnek. Akik még valamelyik tantárgyból javítani szeretnének, még van rá néhány hetük a
bizonyítvány osztás előtt, ami január 25-én lesz. Ezek az érdemjegyek ugyanis a tovább tanuló
nyolcadikos tanulók számára értékes pontokat jelentenek.

Díjnyertes mesemondók

Zeneiskolánk december 13-án tartotta karácsonyi hangversenyét, a közelgő ünnep
jegyében. A növendékek karácsonyi dallamokat játszottak főként együtt, kamarazenei
csoportokban. Az idei koncert nem volt szokványos, mert a zeneiskolás szülők együtt énekeltek, ezzel meglepetést szerezve gyermekeiknek, akik erről semmit sem tudtak előtte. Az

esti próbák nagyon jó hangulatban zajlottak,
összetartó és segítőkész szülői közösségünk
van. A koncert után egy kötetetlen programra került sor, amelyre a szülők készültek süteménnyel. Azt gondolom, hogy egy felemelő
este van mögöttünk, ami a gyerekek és szüleik
produkciójának egyaránt köszönhető!
Konc-Gállné Gass Emese

Megidézték Mátyás királyt

December 12-én rendeztük a mesemondó
versenyt, melyen az alsó tagozatosoké volt a
főszerep. A verseny az első osztályosok műsorával kezdődött, ezt követően mérték össze
tehetségüket a 2. 3. és 4. osztályos tanulók. A
zsűri tagjai Szekér Klára, iskolánk nyugalmazott
tanítónője, Magda Ilona, óvodavezető, és Horváth-Vaskó Gábor magyar szakos tanár voltak.
Bronz fokozatú díjat kaptak: Nagy Ramóna
és Szabó Hanna (2. o.), Katona Fanni (3. o.)

Barti Botond, Zsombok Levente (4. o.)
Ezüst fokozatú díjat kaptak: Konc-Gáll Anna
(2. o.) Csizmás Dominik, Kovács Balázs és
Zelei Kristóf (3. o.) Zsombok Míra (4. o.)
Arany fokozatú díjat kaptak: Kovács Ádám
(2. o.), Skálát Dorottya (3. o.), Pusztai Botond (4. o.).
Kiemelt arany fokozatú díjat kapott, és ezzel továbbjutott a kistérségi mesemondó versenyre Kovács Brigitta 4. osztályos tanuló.

575 évvel ezelőtt született és 560 évvel ezelőtt lépett trónra Magyarország legnevesebb uralkodója Mátyás király. Ennek okán
lett a 2018-as év a híres király emlékéve.
Egyfordulós, országos emlékversenyt hirdettek, melyre az ország számos helyéről adtak le nevezéseket. Iskolánkat a 7. osztályból
Korcz Csenge, Skálát Júlia és a Végh Tamás
képviselte. A verseny során diákjaink nemcsak
a történelmi tárgyi tudásukról adtak számot. Bizonyíthatták azt is ha kell verset írnak, kódexlapot terveznek és kiviteleznek. Az internet használatában való jártasságnak is fontos szerepe
volt a feladatok megoldásában. Az előadást
korhű ruhákban tartották, élőzenével színesítették, és interaktívvá tették. A 3.-4. osztályosok nagy érdeklődéssel kísérték előadásukat.
A versenyszervezők által összeállított fel-

adatok megoldása tudást, kitartást és rendkívüli fegyelmezettséget igényelt. Eredményt elérni csak pontos, precíz és magas minőséggel
leadott munkával lehetett. Erre inspirálta őket
felkészítő tanáruk: Kisfonai Ágnes.
Munkájukat a versenyben elért csodálatos
eredmény koronázta meg. Korcsoportjukban
az országos verseny IV. helyén végeztek! Sikerükben osztozunk és gratulálunk!

Gyertyagyújtás a református templomban

Ketten az angol
versenyen

Krukk Cintia és Szabó Lilla

A Fonyódi Mátyás Király Gimnázium minden
évben tanulmányi versenyt rendez a 8. osztályos tanulók számára angol nyelvből. Az
idei tanévben két tanuló képviselte az iskolát:
Krukk Cintia és Szabó Lilla. Mindkét versenyző nagyon szép eredményt ért el és Szabó
Lilla külön díjazásban is részesült maximális
pontszámú szóbeli feleletéért. Mindkettőjüknek gratulálunk!

Színházés mozilátogatáson

December 2-án közös műsor keretében a
református és katolikus hittanos gyerekek,
valamint az iskola kórusa adventi hangversenyt adott a református templomban.
A gyerekek műsora keretében meggyújtották az adventi koszorú első gyertyáját.

Az 5., 6. osztályosok színházlátogatáson
vettek részt a siófoki Kálmán Imre Kulturális
Központban. Ez alkalommal a Púpos című
darabot tekintették meg. Az előadás része
egy öt előadásból álló sorozatnak. A nagy
részvétel azt mutatja, hogy a szülők fontosnak tartják gyermekük színházi élményhez
juttatását.
December elsején iskolánk diákjai, a nevelők és szülők kíséretében Siófokon, mozielőadáson vettek részt, s a nagysikerű Diótörő című filmet nézték meg.

Hírek
• Az első félév vége 2019. január 25.
• Farsangi mulatság: február 22-én

A diákok felléptek a polgármesteri hivatal
aulájában megrendezett Ünnepváró kiállítás megnyitóján is. A tanulók kreativitását
is megcsodálhatták az érdeklődők, hiszen
három különböző stílusú karácsonyfát díszítettek erre az alkalomra.

Versmondóink a megyei középdöntőben

Nagy Csaba tárogatóművész rendkívüli történelemórát tartott a felső tagozatosoknak. Bemutatta a Rákóczi
kor kedvenc hangszerét, a tárogatót és
felvillantott néhány fontos eseményt a
fejedelem életéből.

December 10-én rendeztük meg a József
Attila szavalóverseny iskolai fordulóját. A
megmérettetésre közel 30 felső tagozatos
diák jelentkezett. Két korcsoportban két-két
tanuló jutott tovább. Az 5. és 6. osztályosokat Dobos Petra és Feledy Lea képviseli a
megyei középdöntőben. Harmadik helyezett
Domján Alexa lett. A zsűri különdíjjal jutalmazta Huszár Ádámot. A 7. és 8. évfolyamon első helyezett Skiba Zsófia, második
helyezett Szalay Ábel lett, így a középdöntőben ők képviselik iskolánkat. Harmadik
helyezést ért el Krukk Cintia, teljesítményéért

Skiba Zsófiának Fritz Éva és Dancsecs
Klára gratulál
Vidák Péter kapta a különdíjat. Gratulálunk a
versenyen résztvevőknek!
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Mikulás és karácsony várás Télapó járás
az óvodáinkban és a bölcsődében

Az óvodások táncos műsorral kedveskedtek a szépkorúak estjén
Óvodásaink nemcsak az óvoda falain belül élnek aktív életet, hanem
községünk hagyományainak is aktív
részesei. Egy szép novemberi szombat délután a Szépkorúak köszöntésében a Katica csoport gyermekei
jeleskedtek. Rákövetkező szombaton a Pillangó csoportosok adtak
elő vidám mozgásos kis műsort a
Balatonföldvári Egészségfejlesztési Iroda szervezésében megtartott
egészségdélutánon.
A szülőkkel együtt készültünk az
adventi vásárunkra. Közös kézműves délutánunkon alkotott adventi
koszorúk, asztaldíszek, karácsonyi
ajándéktárgyak sokasága készült el
alig pár óra alatt. Több, mint egy hét
árusítás után annyi bevételünk lett,
amelyből egy egész napos kiránduláshoz bérelhetünk egy nagy buszt.
Decemberi hónapunk az egymást követő ünnepvárásról szól. A
nagyszakállú; pontban Miklós napján bekopogtatott hozzánk. Annyi

karácsonyi készülődés zajlott nagyon
jó hangulatban. Anyuk – Apuk szorgoskodtak, hogy minél szebb és emlékezetesebb legyen az első karácsony
a mini bölcsődében.
Karácsonyi ünnepnapunkat december 20-án az iskolásokkal közösen a katolikus templomban kezdtük.
Ünnepi hangulattal átitatódva s az
oviba visszatérve, ott várta a fa alatt
gyermekeinket a sok ajándék. Azt se
tudták a kicsik melyik játékhoz kapjanak először.
Mini bölcsődéseink csoportszobáján is csendben átsuhant
a „karácsonyi angyalka” ajándékokkal lepve meg a picurikat.
Nekem mit hozott, a nagyszakállú Tálapó?
Ismét eltelt egy év, és eljött a Mikulás a gyerekekhez. A Családosok
Civil Szervezete által megrendezett
Mikulás váró délutáni rendezvényen nem csak helyi, hanem környékbeli gyermekek és szüleik is
részt vettek. Idén, először találkozhattunk a Vattacukor zenekarral.
Az összes gyerek, köztük a fiam és
a lányom is, nagyon élvezte a koncertet. A koncert után mindannyian
nagy várakozással álltunk sorba,

Énekszóval várták a Télapót

hogy találkozhassunk a Mikulással.
A nagy találkozás után mindenkit
megvendégelt a Családosok Civil
Szervezete kakaóval, teával, kuglóffal és a gyerekekkel közösen készített mézeskaláccsal. A mézeskalács ismét nagyon finom lett, ahogy
láttam és tapasztaltam, több gyerek
is – köztük a fiam is – többször is
meglátogatta a mézeskalácsos
asztalt.
Horváth-Kusiak Kinga

A kötcsei óvodába is megérkezett a várva várt Télapó

Mit rejt a zsák?

Január, február,
itt a nyár!

A téli pihenő után az újévben ismét készülünk a gyermekeknek
ajándék bábelőadással – mi
óvodapedagógusok – „Tündérek
nyelvén” mese délelőtt keretében.
Január 25-én, pénteken várjuk az
érdeklődő szülőket is, hogy együtt
tudjanak mulatni gyermekeikkel
az előadásunkon.
Télűző farsangunk február 15én lesz. Díszes dekorációval, vidám jelmezekkel készülünk!

mindent hozott a gyermekeknek,
hogy mindkét kezük tele lett. Meg
is hálálták szép dalokkal és versekkel Télapónak a nagy jóságát.
Bölcsiseink ablaka alatt is elosont
a Télapó, csak nem ment be hozzájuk, nehogy megijedjenek a csöppségek.
Szeretnénk köszönetet mondani
Fekete János alpolgármester úrnak,
hogy adományával segítette megtölteni a Télapó zsákját! Bölcsődénkben december 19-én szülőcsoportos

A Baba-mama klubban a szülőkkel együtt örültek a kicsik a Mikulásnak

Karácsonyi motívumok festése, nyomdázása

Ha a szülők is jó partnerek
Drab Edina a Pillangó csoport
szmk-elnöke: – A mi gyermekinek
nem okozott gondot beilleszkedni a közösségbe, de úgy látom,
hogy a többieknek is gördülékenyen ment, mert nagyon kedvesen
fogadják az óvó nénik a gyerekeket.
Először még ott marad fél órára az édesanya, együtt játszanak,
majd fokozatosan átadja a helyét
a társaknak. Igazán meg vagyunk
elégedve a programgazdagság-

gal: az állatok világnapján bevihették az állataikat, az autómentes világnapon az óvó nénikkel
bicikliztek egy kört az óvoda körül, úszni járnak. Az óvoda udvara maga egy vidámpark. Nagyon
szeretjük a közös kézműves, kreatív összejöveteleket, ami mindig
jól összekovácsolja a szülőket,
nagyikat.
Én azt vallom, ha a gyerekek
szívesen jönnek ide, az a legjobb
fokmérő.

Nagyon meghitt, és családias volt
a mikulás ünnepség! Pont a családiasság tette lehetővé, hogy csendesen együtt játszhassanak, mi
felnőttek meg egy kicsit kiléphessünk a szerepünkből. ( Karap Anita
anyuka )
Az egyéves kisfiammal, Kareszkával, már nagyon vártuk, hogy
végre találkozhasson a Télapóval.
Előző este közösen késztettünk sütit
a mikulás bulira. A nagy napon feldíszített terem, hangulatos télapós
zenék, és sütikkel teli asztal várta
a babákat és a mamákat. Minden
anyuka készült valami finomsággal.
Nagyon jó érzés volt a tálapót várni
a játszadozó kisgyermekek között.
Picit eszembe jutott, hogy én is men�nyire vártam gyermekkoromban.
Közös énekkel fogadtuk a Télapót,

és minden kis lurkó csomagot kapott. A mikulás még az anyukákra is
gondolt szaloncukrot kaptunk tőle.
Remélem jövőre is lesz lehetőségünk
egy ilyen szuper télapózásra. Köszönjük szépen Horváth Anitának,
a Baba-Mama klub vezetőjének,
hogy ilyen varázslatossá tette nekünk ezt a napot.
A Mikulás Gyárral összefogva a Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület
egy adománygyűjtő délutánt szervezett. A kezdeményezés célja az
volt, hogy nem csak kapni, hanem
adni is jó! Köszönjük mindenkinek
az önzetlenül felajánlott ajándékait!

Házasságot kötött:
Kerezsi Gréta és Abriha Dániel 2018.12.15.-én
Sok boldogságot kívánunk az új házasoknak!

(Babócsay Judit
és Kareszka)
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Toboroznak a civil szervezetek A szépkorúak estjén
A december 17-i ünnepélyes évzáró képviselő testületi ülésen Dorogi Sándor polgármester úgy fogalmazott,
hogy a több, mint 15 civil szervezet adja meg településünk életének sava-borsát, ők mutatnak leginkább
példát közösségi összetartozásból. Természetesen valamennyi új tagokat szeretne toborozni a csapatba, hogy
még sikeresebbek legyenek. Három szervezet vezetőjét
kértük meg, mondja el dióhéjban a múlt évi sikereit, és az
idei terveket. (A következő lapszámainkban a többi civil
szervezetet is sorra vesszük.)
APÁTI KINGA
CSILLA, a Bal a t o ns zá r s zói
Polgárőrség vezetője
A polgárőrség
célja a közrend
és a közbiztonság védelme, javítása, a személy- és vagyonvédelem,
a bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása, az állampolgárok
biztonságának védelme, biztonságérzetük javítása. Tavaly előtt
30, tavaly pedig már 35 tagú lett
a csapatunk.
Az újoncok: Kilvinger Gábor,
Molnár Balázs, Prandóczki János,
Pusztai Zoltán és Torma Mariann
sikeres vizsgát tettek. A gyarapodásunk a környéken példa értékű!
A legszorosabb együttműködésünk a rendőrséggel, illetve a
Balatonszárszói Nagyközség Önkormányzatával van, amely egyben
a legfőbb támogatónk is. Tavaly
a Tolna-megyei Rendőr Főkapitányságától kaptunk egy fiatalabb,
leszeret rendőr autót, melynek tankolását a szezonon kívül, a támogatásokból oldottuk meg. Fontos,
hogy autóval tudunk járőrözni, így
nagyobb területet van lehetőségünk
bejárni. Az országos szövetségünktől négy kerékpárt kaptunk, amik a
nyáron tesznek jó szolgálatot.
Tavaly a Rendőrséggel közösen
234 óra szolgálatot teljesítettünk
21 alkalommal, 29 fővel. A helyi
rendezvényeket 744 órában, 39
alkalommal, 146 fővel, a futball
mérkőzéseket itthon 145 órában
biztosítottuk, 10 alkalommal, 42
fővel. Önálló szolgálatban 2310
órát, így összesen 3434 órát voltunk szolgálatban 2018- ban, december közepéig.
Az elmúlt időszakban a megelőzésre fektettünk nagy hangsúlyt.
A lakosság és az itt nyaraló vendégek biztonságérzete jó a vis�szajelzések alapján. Az idén ismét
köszönthettük Szárszón a vecsési
,üllői, és a gyömrői polgárőröket
egy közös szolgálat erejéig. Mi
pedig ellátogattunk Vecsésre, a
Káposztafesztiválra, ahol szolgálatot adtunk 160 órában, ami nagy
kihívás volt .
Néhány esemény, ahol vigyáztuk a rendet: Nemzeti ünnepeinken, Kutyaszépségverseny, Majális,
Gyereknap, OPSZ Szezonnyitó,
Halfőző, Református közgyűlés,
Tüzes Esték, Múzeumok Éjszakája,
Balaton Sound, Nemzetközi Néptánc Találkozó, Sárkány fesztivál,
Megyei Polgárőrnap, Gastro & Utczafesztivál, ÍVM (Ízek Versek Madárfütty), Virtusvetélkedő, Fogathajtó, tűzijáték, Lecsó Fesztivál, Szüreti
felvonulás, Káposztafesztivál, illet-

ve színházi előadások, koncertek és
lakodalmak biztosításánál.
Ez a kis csapat már 25 éve
végzi feladatát. Az ünnepen átvehettük a Polgárőrség Érdemkereszt
Arany fokozatát! Nagyon büszkék
vagyunk rá!
Ezt követően pályáztunk az
OPSZ- nél, és az Országos Polgárőr
napon megkaptuk a Polgárőr Község elismerést, melyet Pintér Sándor,
miniszterelnök helyettes, és Dr. Túrós
András az OPSZ elnöke adott át!
Nyáron szintén egy nagy megtiszteltetés ért minket, mivel Túrós
András elfogadta a Polgármester
meghívását, és a Lecsófesztiválon
személyesen ő főzte a polgárőrök
lecsóját!
Nagyon eredményes évet
tudunk magunk mögött, sokat is
dolgoztunk érte, ezt a számok bizonyítják. Bízom abban, hogy a
2019. évi munkánk is hasonlóan
eredményes lesz és erőben, egészségben tudjuk teljesíteni a vállalt és
ránk rótt feladatokat. Az idén azt
remélem, hogy a jól végzett munka jutalmául elmehetünk egy jó kis
csapatépítő kirándulásra, mert ez
elmaradt a tavalyi programból
N É M E T H
KLAUDIA, a
Fiatalok Balatonszárszóér t
Egyesület vezetője
Egyesületünk nagyon fontos dolognak tartja többek között a fiatalok
összekovácsolását, itt tartását, a
hagyományok őrzését és a jótékonyságot. Ezek azok a jegyek,
amikben az egyesület ellátja a
feladatait. 2018-at az egyesület életének legnagyobb szabású
rendezvényével kezdtük, az első
Újévi Szárszói Disznólkodással. A
rendezvényt nagyon sikeresnek találtuk, mivel a célunk az volt hogy
a helyi fiatalokat és idősebbeket is
megmozgassuk. Következett nem
sokára a Szárszói farsangoló.
Nagy büszkeség, hogy a rendezvény annyira jó múlttal rendelkezik, hogy már sokkal több felnőtt
is beöltözött. A Majálison ismét
az egyesület állította a májusfát,
nyilván ehhez külsős szakmai segítséget is kellett kérnünk. Decemberben egy jótékonysági rendezvénnyel zártuk az évet. Az akció
segítségével a gyerekeket szerettük
volna megtanítani a jótékonyság és
a szolidaritás fontosságára. Megunt, de hasznos játékokat gyűjtöttünk közösen a Mikulás gyár
számára, cserébe pedig őket is
megjutalmaztuk.
2019-ben is azt tartjuk küldetésünknek, hogy minél több fiatalt

tudjunk bevonni a település életébe, és a múlt évben megvalósuló
rendezvényeket megújítva szervezzük meg. De próbálunk jövőre
nagyot álmodni és szeretnénk a
testvértelepülés fiataljait is ös�szekovácsolni a helyi fiatalokkal.
Akinek egy kicsit is kedvet adtunk,
nagyon sok szeretettel várjuk a mi
kis közösségünkben! Bármilyen
ötletetek vagy megvalósítani való
tervetek van, szívesen vesszük és
próbáljuk közösen megvalósítani!
Nem győzünk hálálkodni és
megköszönni, annyi támogatást és
segítséget kapunk, amit az idén is
köszönettel veszünk.
GRAZYNA
KUSIAK,
a
Nők a Balatonért Egyesület
szárszói csoportjának vezetője
Köztudott, hogy a csoporthoz
tartozó lányok-asszonyok a Balaton szerelmesei és védelmezői.
Március 25-én, a Víz Világnapján, a többi 20 NABE csoporttal
egy időben emlékeztek meg a víz
világnapjáról, megkoszorúzták a
Balatont. Fontosnak tartják, hogy
a gyerekekkel is megismertessék,
hogy milyen kincs van a birtokukban,hogyan kell ezt őrizniük. Velük
minden évben játékos versenyeket
szerveznek. Felnőtteknek víztakarékossági tanácsokat adtak és
„megmérték ökológiai lábnyomukat”. A múlt évi világnap szlogenje az idén is aktuális lesz: „Védd
természetesen! Hogyan szabhatunk gátat a környezetszennyezésnek?” Egyesületük a Balaton
és a balatoni turizmus érdekében
azt kéri a törvényalkotóktól, hogy
módosítsák a Balaton-törvényt,
egyértelművé téve, hogy a tavon
a motorcsónak és a jetski használata tilos. Maradjon a Balaton
„családi paradicsom”! Kérjük,
hogy aláírással minél többen csatlakozzanak ehhez a kezdeményezéshez. A községben működő többi civil szervezettel jó kapcsolatot
alakítottak ki, együttműködnek a
település érdekében. A csoport
tagjai aktívan vesznek részt a rendezvényeken. Az Adventi várakozás ablakról – ablakra” mozgalom meghirdetésével megalkották
Szárszó adventi naptárát. Célja:
Adventi hagyományok ápolása,
közös sétákkal közösségi kapcsolatok építése, egészséges életmód
alakítása, illetve a falu lakosságának aktivizálása, összefogása. Aktívan ápolják József Attila
emlékét, egész évben gondozzák
első sírhelyét. Kézműves foglalkozásokon, dekorálásban igyekeznek példát mutatni a természetes
anyagok felhasználásában, illetve
újrahasznosításban. Tevékenységük során igyekeznek megfelelni annak a célkitűzésnek, hogy
a Balaton környezeti, természeti
és kulturális értékeit megőrizzék,
megvédjék. Környezettudatos magatartást alakítsanak ki az itt élő és
a tavat szerető emberekben.

Nyertes Zsuzsa jókedvre derítette az ünnepelteket
A Hódi főorvos úr szárszói korfájából (cikk a 3. oldalon) kiderül,
hogy sokan élünk 65 év felettiek a
mi gyönyörű szép településünkön.
Minden év novemberében meghív
minket az önkormányzat egy közös
vacsorára, mulatságra, amelynek
már hála Istennek törzsközönsége
van. Vannak, akik más rendezvényt egészségi okokból már nem
látogatnak, de ide, hogy találkozzanak a barátokkal, lakótársakkal,
iskolatársaikkal – a legnagyobb
örömmel eljönnek. Dorogi Sándor
polgármester megint szívhez szólóan köszöntötte a meghívottakat,

akik sok mindenre visszaemlékeznek a szárszói fiatalságuk éveiből. Lehet, hogy nem mindegyikük
járt óvodába, de most az unokáik,
vagy dédunokáik kedveskedtek
nekik a táncos-zenés műsorral. A
nyugdíjas klub tánccsoportja és
a Dalkör is színes műsort adott.
Majd Nyertes Zsuzsa színművész
produkciója vidámította meg a társaságot. A finom vacsorát sütizés,
borozgatás, üdítőzés követte. A
táncos lábú szépkorúak táncra is
perdültek, majd megörültek mindennek, amit a tombolasorsoláson
nyertek.

A negyedik
csemete
Ifjabb Juhász György 2018. október 23-án született: Juhász
György és Fodor Krisztina kisfia.
Dorogi Sándor polgármester
nagyon örült a „fiatalember”
köszöntésén, hiszen otthon már
három testvére dédelgeti, s majd
biztosan gyöntölgeti ezt a kis vasgyúrót.
Sok örömet kívánunk az új családtaghoz!

Akvarell Workshop és ablakfestés
a Könyvtárban

Csodás festmények születtek
Két rendezvény, kétszer telt ház.
Október 16-án rendeztük az első
Akvarell Workshopot Daria Narbutt festőművész közreműködésével. A program telt házas volt,
közel 50 fő vett részt, köztük kicsik
és nagyok. Nagyon jó hangulatban
és lelkesen próbálgatták az aqvarell technikák elsajátítását. Akik
befejezték a művet és letették az
ecsetet, a könyvek birodalmában is
elmélyülhettek. A nagy sikerre való

Jó kinézni a díszes ablakon!
tekintettel, úgy gondoltuk 2019-ben
is folytatjuk, és már készülünk a második Akvarell Workshopra.
November 7-én együtt öltöztettük Könyvtárunkat ünneplőbe.
Szorgos kis kezek az ablakokat
dekorálták. Csodás karácsonyi alkotások készültek.
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„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:
2019. február 23. 15 óra,
helyszíne
a József Attila Művelődési Ház.

Szeretettel várunk mindenkit

a Magyar Kultúra Napja alkalmából
2019. január 27-én 15 órakor
a József Attila Emlékházba.
A belépés ingyenes!

Jelentkezni személyesen vagy
telefonon lehet 2019. február 16-ig Kusiak Grazynánál
(30/347-2250) vagy Dancsecs
Kláránál (30/5924-246).

A Dél Balatoni
Népfőiskola Egyesület
INGYENES KÉPZÉSEI

A Balatonszárszói Polgárőr Szervezet szeretettel
vár minden kedves vendéget

Informatikai tanfolyam:
70 órás (2x35) tanfolyam!
Bárki jelentkezhet, aki 16-65 év
közötti és nem nappali tagozatos tanuló.
További részletek és jelentkezés:
Széll Tünde: 06/20-565-5039
***
Biogazda képzés:
Kiskertgazdálkodás kapálásés
vegyszerek nélkül.
A szombat koradélutáni,alkalmanként 2órás tanfolyam, gyakorlati szakemberekkel.
Jelentkezni és érdeklődni emailben: dbnepfoiskola@gmail.com
vagy telefonon:
Herold Sándor elnöknél
/ Mobil: +36 30 969 5275

a Művelődési Házba egy fergeteges

Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

2019. február 16-án 20 órától

FARSANGI BÁLBA.

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

Fánksüto verseny
Időpont: 2019. február 2. 15 óra
Helyszín: József Attila Művelődési Ház
5 fős csoportok jelentkezését várjuk!
Jelentkezési határidő: 2019. január 30.
Információ: Pál Noémi - 0630/204-7224
Várunk Mindenkit szeretettel a Művelődési Házba,
Családosok Civil Szervezete

NABE Balatonszárszói Csoportja FOTÓPÁLYÁZATOT HÍRDET

A hely ahol élünk! 12 hónap Balatonszárszón
A 2020-as évre balatonszárszói képekkel illusztrált naptár megjelentetéséhez hirdetünk fotópályázatot.
Felnőttek, fiatalok és gyerekek, profik és amatőr fotósok alkotásait egyaránt várjuk.
Javasolt témák: épített környezet, emberek, természeti környezet, tárgyak, népviseletek, ünnepek, események,
arcok.
A résztvevők 2019. januártól-2019. november 30-ig havonta maximum 3 képet küldhetnek be a naptarszarszo@
gmail.com email címre.
Az elbírálást szakmai zsűri végzi.
A díjazottak apró tárgyjutalomban részesülnek, valamint a pályaművek megjelennek a 2020-as balatonszárszói
naptárban.
Talán még egy fontosabb jutalommal is gazdagodhatnak a résztvevők, mely nem más, mint a településünk szépségeinek (újra) felfedezése a fotótémák megtalálása és a fotók elkészítése közben. Biztassuk egymást, minél
többen vegyenek részt a fotópályázaton!
A Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület szervezésében
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Mennyi szabadidőd van az egészségedre?

Van Balatonszárszón egy jó törzsgárda,
négy-öt csoport, amelynek tagjai egy héten
legalább egyszer félretesznek mindent, hogy
a mozgás örömének, jótékony hatásának hódoljanak egészségük megőrzése érdekében.
Rendre bemutatják, hogy nem bajnokságra
készülnek, annyit mozognak egy-egy órán,

amennyi erejükből, képességükből telik. Dikó
Regina, a Balatonföldvári Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda vezetője és a Hajdú Judit a
Balatonszárszói Szabadidősport munkatársa
november végén immár második alkalommal
rendezték meg az Őszi egészség-délutánt. A
program újdonsága volt, hogy gyerekeket is

meghívtak, hiszen az egészségre nevelést, a
mozgás örömének felismerését minél korábban kell kezdeni. A sportegyesületünk karate
szakosztálya és a Százszorszép óvoda bemutatót tartott. A Galambos házaspár Betti és
László a magyarországi nordic walking meghonosítói Balatonkeneséről jöttek és családi

Országjáró karatésaink
műsorrendje:
Magazinműsorral minden hónap második
és negyedik hétfőjén 19 órakor jelentkezünk: 2019. január 14-én és 28-án (hétfőn)
és február 11-én és 25-én (hétfőn). Ismétlés
az adást követő szombaton 14 órakor, vasárnap 10 órakor, hétfőn 19 órakor.
Email: szarszotv@gmail.com.

edzést tartottak. A Szárszó Néptánegyüttes
tagjai megtáncoltatták a résztvevőket.
Nagy sikere volt az Együtt mozog Szárszó
sportvetélkedőnek, amelyen öt civilszervezet
jeleskedett. Az eredményhirdetés és az ajándéksorsolás után jöhettek a jól megérdemelt
egészséges jutalom falatok.

Szivacslabdával
kezdenek

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

A fotókat készítették:
Daria Narbutt, Kilvinger Gábor
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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

A karatésok a novemberi egészség napon is bemutatták a küzdősport alapjait
Október 14-én Budapestre látogattunk a
Láng Sportcsarnokba, a már hagyományosnak
mondható Kodomo Kupára, melyet 25. alkalommal rendeztek meg.
Eredményeink: Vancsakovszki Virág 13 é. kata
bronz -, kumite ezüst-, Vancsakovszki Milán 7 é.
shiko dachi bronz -, kumite bronz-, Szappanos Lídia 10 é. kata bronz-, kumite bronz-, Somogyi Bálint 5 é. shiko dachi bronz-, szivacs kumite bronz
érem.
November 3-án rendezték a 2018-2019-es
tanév WKF Karate Diákolimpiáját a szigetszentmiklósi városi sportcsarnokban, melyen 68 egyesület 668 nevezője mérte össze tudását.
Eredményünk: Szappanos Lídia 10-11 é. +35
kg bronz érem
November 11-én rendezték Tökölön a városi sportcsarnokban a Goju Ryu Sziget Kupa elnevezésű karate versenyt, melyen közel húsz egyesület több mint 200 versenyzője vett részt,
Eredményeink: Szappanos Lídia 10-11 é. kumite ezüst-, Somogyi Bálint 4-5 é. shiko dachi
arany-, szivacs kumite arany érem.
November 18-án Budapesten versenyeztünk a Happy Kids Kupán, melyen több mint 20

klub 450 versenyzője mérte össze a tudását. A
Balaton Budo egy kis csapattal vett részt ezen a
motivációs versenyen és az alábbi eredményeket
érték el a versenyzői: Konc-Gáll Anna 8-9 é. shiko
dachi ezüst-, kumite bronz -, Somogyi Bálint 4-5
é. shiko dachi arany-, szivacs kumite ezüst érem.
November 24-én a szigetszentmiklósi Városi Sportcsarnokban versenyeztünk. 15 ország
több mint 500 versenyzője vett részt a Hungarian
Tatami Karate Kupán, amelyen Szekér Bálint U21
kata bronz érmet szerzett.
December 9-én a budaörsi városi sportcsarnok adott otthont az Open Shito-Ryu International Karate Kupának, melyen 7 ország közel
600 versenyzője mérte össze a tudását, amelyen
Szappanos Lídia 10-11 é. kumite ezüst érmet
nyert.
Ezúton is szeretnénk megköszönni minden
szurkolónk az egész éves biztatást, szakosztály-vezetőnknek a fáradhatatlan munkát, a szülők
bizalmát. Köszönjük Elnök úrnak a támogatását,
a Polgármester úrnak és a képviselő testületnek,
hogy lehetővé tették a működésünket.
Mindenkinek Boldog Új Évet kívánunk!
Somogyi Péter edző

Miért jó sport a küzdősport?
Két kislány édesanyja mondta el, hogy miért
választott jól a gyermekük, amikor a karatét
választotta: Pál Noémi és Hekeli Laura kislány
/ Nagy Rebeka és Szappanos Lídia / már
több éve karatéznak. Az anyukák szerint a lányoknak tetszik, hogy megtanulják az edzések során, hogy hogyan védjék meg magukat.

Ez a sport kitartásra és az önfegyelem gyakorlására tanít. A gyerekek önbizalmát, akaraterejét erősíti. Itt találkoznak igazán a fegyelem
fogalmával. Versenyek során megmérettetik
önmagukat, szembesülnek a siker élményével,
valamint kudarccal is, melyek feldolgozása
szintén a jellemüket formálja.

A Nemzeti Kézilabda Akadémia megkeresésére, a szülők támogatásával iskolánkban
az első osztályosok megismerkedhetnek a
szivacskézilabda alapjaival. Heti két testnevelés órán Mikulcza Gábor testnevelő tanár
irányításával játékos formában ügyesednek,
erősödnek a gyerekek. Az Akadémia Lurkó
programja keretében az elmúlt szombaton14
iskola apróságainak játékos találkozót rendeztek, ahol ügyességi versenyekkel töltötték
el a délelőttöt. A szervezők ebéddel és ajándék pólóval, melegítővel kedveskedtek a kis
sportolóknak.

Újra kezdjük
2019-ben is!
A Balatonföldvári Egészségfejlesztési Iroda és
a Balatonszárszói Sportegyesület Szabadidő
szakosztálya támogatásával folytatódnak az
idén is a már jól bevált mozgás-programok:
aerobik, gerinctorna, zumba, meridián torna
a művelődési házban, jóga-torna az óvoda
tornatermében. A kezdés
időpontjáról és a heti
órarendről a művelődési
házban, plakátokon, a
Szárszó TV képújságban
és az óraadóktól kapnak
tájékoztatást.

Sakkozni Szeretnél?

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

