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Beszélgetés Fekete Jánossal,
Balatonszárszó új polgármesterével
Fekete János Balatonszárszó új polgármestere. A 2019.
október 13-i választáson a szavazatokat leadó polgárok
közel kétharmada Fekete Jánosra tette le voksát, ami tekintélyes győzelmet jelent.
Gratulálok Polgármester úr, milyen érzések voltak Önben a választások körül?
Polgármesterként mindenek előtt köszönetet mondok mindazoknak, akik
bíztak bennem, akik segítettek, támogattak, akik elmentek szavazni és ezzel elmondták véleményüket. Mindezzel együtt fontos megemlítenem, hogy
polgármesterré válásomat nem saját
személyes sikeremnek tartom. Sokkal
inkább egy új esélynek arra, hogy
sikeres évek következzenek Balatonszárszó életében. Ehhez azonban jól
kell élnünk a lehetőséggel, meg kell
becsülni az esélyt és mindent meg kell
tenni a közösség életének javításáért.
Hogy értékelte a kampány-időszakot?
Fontos értékelni, hogy mi minden történt
az elmúlt időszakban, fontos levonni a
tanulságokat, de nem szabad dédel-

településeink polgármestereivel, a
rendőrség és az üdülők vezetőivel is
találkoztam, illetve fogok találkozni
és átbeszéljük a közös munkákat a
szorosabb együttműködés jegyében.

getni vélt vagy valós sérelmeket. Közös
jövőnk építéséhez ajánlok együttműködést mindenkinek, aki a település és a
lakosság érdekeit helyezi előtérbe!
Milyen munkálatokkal teltek polgármestersége első napjai?
Az októberi választás másnapján
nagy lendülettel vetettem magam
bele a munkába. Bekértem szerződéseket, pénzügyi beszámolókat és személyi kérdésekben is egyeztettem. Az
összeállított anyagok kapcsán gyorsan kiderült, hogy egy átfogó és alapos átvilágításra lesz szükség, amely
hosszabb időt fog igénybe venni. Az
első eredményekről pedig a Szárszó
TV is beszámolt és írásban a Szárszói
Hírmondóban is követheti minden érdeklődő a fejleményeket.
Milyen területekkel volt ideje foglalkozni ezen kívül?

Ez idáig szinte minden szakterület
képviselőjével leültem egyeztetni, a
közeli és hosszú távú terveket megbeszélni. Ez az esztendő a jövő évi
munkák újszerű előkészítésével fog
eltelni, hiszen azt látjuk, hogy a világ
változik körülöttünk és ahhoz, hogy
ne maradjunk le, nekünk is szükséges a hagyományaink megőrzésre
mellett a megújulás irányába elmozdulni. Hónapról hónapra érzékelni
fogják a szárszóiak a változást: TV,
újság, honlap tekintetében, amelyet

egyre inkább a 21. századi elvárásoknak megfelelően fejlesztünk
a számunkra kedves tartalmakat
megtartva. Többek között 2020-tól
olcsóbb, környezetbarátabb mégis
jó minőségű kiadásban jelenik meg
a Szárszói Hírmondó. A Csukás
Színház és a Pavilon programjának
teljes palettája megújul, amelyhez
kapcsolódó munkálatok már megkezdődtek. Ezen kívül a környező

és Boldog Új Évet kíván
Balatonszárszó Nagyközség
Önkormányzata!

Köszönöm szépen a beszélgetést.
Ütő-Siklódi Anikó
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Érvényes szavazatok: 702 (61.1%)
FEKETE JÁNOS
Jelölő szervezet: Független
Érvényes szavazatok: 702 (60.47%)
Dr. TOMKA ÁKOS
Jelölő szervezet: Független
Dr. VANCSAKOVSZKI
Érvényes szavazatok: 611 (52.63%)
GÁBOR
Jelölő szervezet: Független
Érvényes szavazatok: 515 (44.36%)
TEFNER TIBOR
Jelölő szervezet: Független
Érvényes szavazatok: 470 (40.48%)
NÉMETH KLAUDIA
Jelölő szervezet: Független
Érvényes szavazatok: 448 (38.59%)
HORVÁTH ISTVÁN
Jelölő szervezet: Független
Érvényes szavazatok: 422 (36.35%)
APÁTI KINGA CSILLA
Jelölő szervezet: Független
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forrás: www.valasztas.hu

Fekete János polgármester úr és az új képviselőtestület eskütétele

Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket

Milyen a munkája az új képviselő-testülettel?
Ha pár szóban kellene jellemeznem:
előremutató, lendületes, együttműködő. Hálás vagyok, hogy ilyen sokszínű, változatos területen szerzett
tapasztalatokkal rendelkező, reálisan
gondolkodó csapattal dolgozhatok
együtt. Itt szeretném megemlíteni,
hogy a képviselő testületen kívül az
önkormányzat munkatársaitól is csak
a pozitív hozzáállást, jó hangulatú
mindennapokat kapom, ahol nap,
mint nap saját maguk hoznak be új
ötleteket, amelyek hatékonyabbá tehetik a településünk működését!

A közreműködő gyerekek: Szűcs István, Hegedüs Kristóf, Huszár Ádám, Sarang Gábor, Kupovics Levente, Zelei Botond, Richter Martin, Hegedüs Benjámin, Tóka Zsombor, Feledy Lea, Krukk Dorina, Szuntheimer Júlia, Domján Alexa, Lovas Lili, Sarang Boglárka

’56 él
Igen, hiszen a fiatalok bátorsága, az
idősebbek elszántsága nélkül nem
lenne ugyanaz napjaink Magyaror-

szága sem. Igen, hiszen a forradalom
hősei olyan példát mutattak nekünk,
amellyel magasra tették a mércét.
63 éve történt. Élnek még közöttünk olyanok, akik mesélhetnek azokról a napokról. Mégsem könnyű élővé
tenni a történelmi tényeket a mai kor

www.balatonszarszo.hu

számára. Főként gyermekeinknek,
pedig a forradalom és szabadságharc dicső napjai általuk élhetnek
igazán tovább, nekik kell megtanítanunk, hogyan ápolhatják és vihetik
tovább értékeit.
Folytatása a 3. oldalon
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Önkormányzati hírek, események
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának Elnökétől
Tisztelt balatonszárszói lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
2019. október 13-án megválasztott polgármestere és a képviselőtestület felkérte a Pénzügyi Bizottságot az Önkormányzat pénzügyi helyzetének feltárására.
A Pénzügyi Bizottság a vizsgálat során az alábbiakat állapította meg:
I. A polgármesteri tisztség átadásakor az Önkormányzat számláján szereplő összeg
2019. október 21-én a polgármesteri tisztség átadásának-átvételének időpontjában az Önkormányzat aznapi számlaegyenlege: 91 millió Ft volt. Az erre vonatkozó kimutatást mind az új, mind pedig a volt polgármester kézhez kapta.
Külön hangsúlyozni kívánom, hogy a 91 millió Ft nem egyenlő az Önkormányzat
tartalékalapjával, ez az összeg azt mutatja, hogy az Önkormányzatnak adott
napon mennyi pénzügyi forrással rendelkezett működésének finanszírozására.
A Bizottság áttekintette, hogy ez az összeg miből tevődik össze, s az Önkormányzat működése során mire elegendő.
A 91 millió Ft tételesen az alábbiakra használható fel:
25 millió Ft Kizárólag a Magyar Falu Program pályázat keretében megvalósuló beruházás (20 m Ft Művelődési Ház világítás korszerűsítése,
5 m Ft orvosi műszerek beszerzése)
5 millió Ft Az előző ciklusból átfolyó kifizetetlen számlák kiegyenlítése
61 millió Ft Az Önkormányzat november, december hónapra maradó pénzügyi forrása a két hónap működési költségeinek fedezésére.
II. Az Önkormányzat november, december hónapban várható bevétele
61 millió Ft A fentiek alapján az Önkormányzat számlájáról működésére fordítható összeg
10 millió Ft Az Önkormányzat két havi állami normatíva támogatása
71 millió Ft Az Önkormányzat két havi összbevétele
III. Az Önkormányzat évvégéig kötelezően jelentkező kifizetési kötelezettségei
5 millió Ft A bölcsődénél fel nem használt állami bértámogatás visszafizetése
17 millió Ft Intézményi finanszírozás (Közös Hivatal, Óvoda)
8 millió Ft Szárszóért Nonprofit Kft finanszírozása
3.300 e Ft Kistérségnek átadott pénzeszköz ( labor, ügyelet)
8.600 e Ft Önkormányzati rezsi költségek (villany, víz, fűtés, telefon, stb.)
24 millió Ft Önkormányzati dolgozók 2 havi bér, járulékai
1.500 e Ft Sportegyesület támogatása
2 millió Ft Adóellenőrök jutaléka
69.400 e Ft a várható 2 havi összkiadása az Önkormányzatnak
IV. Az Önkormányzat december 31-én várható záró egyenlege
1.600 e Ft (71millió Ft bevétel – 69.400 e Ft kiadás = 1.600 e Ft)
Tisztelt lakosok!
Fenti kimutatás alapján tehát Önkormányzatunk várhatóan a 2019 évet
1.600.000,- Ft körüli pénzmaradvánnyal fogja zárni, s az Önkormányzat ezzel
az összeggel indítja a 2020-as évet.
Ehhez az összeghez január február hónapban állami normatíva 10 millió Ft érkezik, s az Önkormányzatnak saját bevétele kismértékben még adókból és bérleti
díjakból keletkezik.
Az Önkormányzat a március 15-e után esedékes adóbevételek előtti időszakot
az előző év tartalékából szokta működtetni. Az átadott 91 millió Ft ilyen tartalékösszeget nem tartalmaz. A januári, februári bevétel várhatóan nem lesz
elegendő a két hónap működési finanszírozására. Ebben a kérdésben a Polgármester a Képviselőtestülettel együtt a szükséges intézkedéseket meghozza az
Önkormányzat és intézményei gazdálkodásának áttekintése során. Az átvilágítás eredményéről a lakosságot tájékoztatni fogjuk.
Az a szándékunk, hogy a jövőben folyamatos és nyílt tájékoztatást adunk a
lakosság részére különböző közösségi felületeken. Ez a tájékoztatás is ennek
megfelelően elérhető lesz a Szárszó TV-ben, a Szárszói Hírmondó újságban, az
Önkormányzat honlapján, és a Youtube csatornán is.
Balatonszárszó, 2019. november 6.

A Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői és felügyelőbizottsági
tagjainak megbízatása 2019. december 31-én lejár.
Az önkormányzat az ügyvezetői álláshelyre pályázatot írt ki,
melynek beadási határideje 2019.
december 01. A teljes pályázati kiírás megtekinthető az önkormányzat honlapján.

Dr. Vancsakovszki Gábor
Pénzügyi Bizottság elnöke
A képviselő testület megválasztotta a Felügyelőbizottság új tagjait:
• Dr. Méhész László
• Szekér Gábor
• Szabó Péter
Az eddigi tagoknak köszönjük
munkájukat, az új tagoknak pedig
eredményes munkát kívánunk!

Képviselők bemutatkozása
Dr. Tomka Ákos
alpolgármester
A választásokat követően, az új
képviselő testület munkájában
alpolgármesterként veszek részt.
Feladatom a polgármester tevékenységének segítése és akadályoztatása esetén helyettesítése.
Alapvetően fontosnak tartom az önkormányzat kiegyensúlyozott, ésszerű gazdálkodását, a pénzügyi stabilitást, amely az alapja és feltétele településünk működésének és fejlődésének. A képviselő testület az első hetekben
áttekintette az önkormányzat helyzetét, valamint időszerű
feladatokban intézkedett. A képviselők a munkát lelkiismeretesen, nagy felelősséggel végzik. Bízom abban, hogy az
új képviselő testület eredményesen fog működni és ennek
következtében Balatonszárszó az elért eredményeit, értékeit megőrizve, tovább tud fejlődni és gyarapodni.
Ennek érdekében fogok dolgozni.

Dr. Vancsakovszki Gábor
A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökének, valamint az
Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság tagjának választottak.
Átlátható pénzügyi tevékenységet,
és vagyongazdálkodást szeretnénk
elérni. A falu pénztárcáját érintő
kérdésekben a testület a polgármesterrel együtt hoz döntéseket. Ki kell használnunk a pályázatok adta lehetőségeket,
ehhez elengedhetetlen lesz külsős szakemberek bevonása.
Lakóhelyünk szezonális jellege miatt fontosnak tartom a tartalék képzést, hogy a működési költségek akkor is biztosítva
legyenek, ha az önkormányzatnak éppen nincsenek adó
bevételei. Lényegesnek tartom azt is, hogy a lakosságot
rendszeresen tájékoztassuk az önkormányzat pénzügyi és
vagyoni helyzetéről, a rendelkezésünkre álló médiumokon
keresztül. Nagy lendülettel, és jó hangulatban kezdtünk neki
a munkának, számos adminisztrációs feladatot kaptunk, és
bár nem telt el sok idő, de már magunk mögött tudhatunk
több testületi és bizottsági ülést is. Napirenden voltak személyzeti ügyek, és vagyongazdálkodási ügyek is, valamint
elkezdtük az aktuális pénzügyi helyzet áttekintését. Sok
pozitív visszajelzést kaptam a jelölés után, ami megerősített
abban, hogy jó döntés volt elindulni a választásokon.

Tefner Tibor
A Környezetvédelmi, Turisztikai és
Településfejlesztési Bizottságnak
vagyok a vezetője. Segítőim: Horváth István, Németh Klaudia képviselők, Szekér Gábor és Darabos
Szabolcs kültagok.
A Képviselő testület alakuló
ülése után megkezdődött a munka.
Átláthatóságot ígértünk. Most az a legfontosabb, hogy ezt
bebizonyítsuk a választóknak. Nem egyszerű dolog.
Én, mint régi motoros, követtem el hibát az elmúlt pár évben, mert nem mertem elég határozott lenni. A választási időszakban – úgy érzem – részemről egyértelmű volt, ki mellett
állok. Egyszerű, racionális gondolkodású egyénnek tartom
magam. Próbáltam így viselkedni. Az emberek nagy része e
meggyőződésem miatt bíztatott és szavaztak bizalmat, hogy
vállaljam a következő ciklusra is a képviselői feladatokat.
Elképzeléseim a következő 5 évre? Lennének nekem is,
sőt a képviselő társaimnak is, de sajnos, mint kiderült, jelenlegi anyagi lehetőségünk nem teszi lehetővé a fejlesztést. Van egy 5.000.000,- Ft-os megnyert pályázatunk
járdaépítésre. Ebből talán megépülhet az orvosi rendelő
és Bartók Béla utca közötti igen rossz állapotú járdaszakasz. Természetesen fel kell állítanunk az elkövetkezendő
öt évre egy sorrendet. A legfontosabb megvalósítandó
fejlesztések közé sorolnám a Központi Strand karbantartását: partvédelem, mederkotrás, gyermek öböl tisztítása.
Nagyon fontos lenne a vízelvezető árkok rendbetétele, átereszek átfolyóvá tétele. Ezekhez az elmúlt 15 évben nem
nyúlt senki. Tavasz utcában járda építése szükséges.
Megvizsgáljuk, milyen módon nyílna lehetőségünk
fiataljaink számára olcsó összközműves telkek kialakítására településünkön. Kultúrház belső udvarának, bejárati
kapujának rendbetétele, előtető faszerkezet felújítása, járólapok kijavítása is feladatainkhoz tartozik, mint ahogy a
hátsó düledező fal rendbetétele is.

Minden igyekezetemmel azon leszek, hogy tetteimmel,
ötleteimmel segítsem az új polgármesterünk munkáját, és
egyben a falu érdekeit nézve hozzunk döntéseket.

Németh Klaudia
Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság elnökeként, sokan
tudják rólam, hogy mindig is szívügyemnek tartottam a szociális területeket, az idősebb korosztályra
és a fogyatékossággal élőkre gondolva. Nem minden esetben egy
hálás feladat, mikor döntéseket kell hozni, de azon vagyok,
hogy ésszerű megoldások szülessenek. Turisztikai bizottság
tagjaként szintén elmondhatom, hogy ez egy olyan terület,
ahol egész életemben mozogtam és tevékenykedtem, így
örülök, hogy ennek a bizottságnak a tagja lehetek. Fiatalok
Balatonszárszóért Egyesület elnökeként szeretném tovább
vinni azokat a kezdeményezéseket, amiket az Egyesületünk
elkezdett és további olyan problémákra való megoldásokat
keresni, amik a fiatalokat érintik. Úgy gondolom, hogy a
fiatalabb korosztály nem kapott elegendő figyelmet a településünkön. Szeretném, ha olyan rendezvények, programok
lennének, ahol ez a korosztály is megtalálja a magának való
szórakozást. Sok elképzelésem van a jövőt illetően. Legfontosabbnak mindig is az itt élő emberek problémáit tartottam
és tartom szem előtt. Legtöbb esetben nem kell nagy tervekre, látványos kivitelezésekre gondolni, leginkább az olyan
apróbb dolgokra gondolok, ami bizonyos területeken, munkavégzéseken problémákat jelentenek, majd ezek rendbetétele után lehet nagyot álmodni. Úgy gondolom, ígérni nem
túl jó, hanem inkább megfelelő döntéseket kell hozni az aktuális problémákra. Természetesen ez a tisztség egy közösség
életében nagyon fontos szerepet játszik. Én úgy gondolom,
eddig is meghallottam a falu szavát és ezek után is meg fogom hallani.

Horváth István
Aki még nem ismerne, Horváth István vagyok, független képviselő.
Itt, a Szárszói Hírmondó oldalán is
szeretném megköszönni mindazoknak, akik rám szavaztak. A képviselő
testületen belül a Környezetvédelmi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagjai közé választottak. Mind a két téma közel áll hozzám. Egyúttal kihívás is
számomra, hiszen ezek a területek a település fejlesztéséhez
szorosan kapcsolódnak. A következő években a programomhoz szeretnék hű lenni. Bízom abban, hogy sikerül ezeket
megvalósítanom, természetesen amennyiben a lehetőségek
adottak hozzá. Az elmúlt pár hétben ismét bizonyosságot
nyert számomra az, hogy a lakosságot megfelelően tájékoztatni kell a községet érintő dolgokról. Vannak még bizonyos
területek, amiket tisztázni kell, ezen dolgozunk jelenleg is.
Szeretném, szeretnénk az idei évben a nyitott kérdéseket lezárni, és a következő évet tiszta lappal kezdeni. A lakosok a
választás óta pozitív visszajelzéssel éltek és sikerekben gazdag éveket kívántak az egész képviselő testületnek.

Apáti Kinga Csilla
Apáti Kinga Csilla vagyok és ebben a ciklusban az Egészségügyi,
Humán és Köznevelési Bizottság
és a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi
Bizottság tagja vagyok. A jövőben
is dolgozom a közbiztonságért,
hiszen már 2006 óta a polgárőrség tagja vagyok, és magam is részt veszek a napi járőrözésekben is. A kamera
rendszerünket fejleszteni kell, illetve bővíteni. Az adódó
lehetőségeket megragadni, vagy akár saját forrásokból finanszírozni. Támogatom a nyugdíjasokat minden téren, és
szorgalmazom egy nappali ellátás lehetőségét, hiszen ez
egy szociális alapszolgáltatás, ami napi életritmust biztosító szolgáltatás, akár közösségi programokkal fűszerezve.
Úgy gondolom, sok elszigetelt, magányos embernek megoldást adna a kimozdulás lehetősége.
Szívügyem a bölcsőde és az óvoda fejlesztése, korszerűsítése. Fontos számomra, hogy a kicsik egészséges, biztonságos és nyugodt környezetben cseperedjenek, fejlődjenek.
Településünk érdekében nagyon fontos feladat a munkahelyteremtés. Fiataljainkat elveszítjük, ha nem tesszük
számukra is élhetővé (munka és szórakozási lehetőségekkel) Szárszót. A JÖVŐNK MÚLIK RAJTA!

SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ 3

Elismerés polgárőreinknek

’56 él

Folytatás az 1. oldalról
Az idei községi műsorban iskolánk
7. osztályos diákjaival megkíséreltük
mindenki számára megeleveníteni a
történelemkönyvek lapjait. Akkor működik egy verses-zenés összeállítás,
megemlékezés, ha akik színpadra
viszik, a sajátjuknak érzik. Sokat beszélgettünk a Rákosi-korszak sötét

Somogy megyében az idén Szerencsés József az év polgárőre lett, míg Apáti Kinga Csilla a Szent László Érmet
kapta az Országos Polgárőr Szövetség elnöke ajánlásával. „Mindkettő nagy elismerés, főképp hogy mindkét díja-

zott szárszói!” – jegyezte meg Túrós András elnök úr, mikor
Szerencsés Józsefnek adta át az elismerést.
Ez azért is fontos, mert országos szinten is látják, hogy
mennyit dolgozunk és elismerik munkánkat.

Múzeumok Őszi Fesztiválja októberben

Ünnepi beszédet mondott
Németh Klaudia képviselő.
éveiről, hogy átérezhessék, mire
mondott nemet a magyar társadalom.
Hogy hitelesen kiálthassák: „elég
volt!” De ugyanígy vettük számba
az emberi oldalról október 23. eseményeit is, hogy megérthessék, miért

Lipp Mónika Mária és Buda Attila szerkesztők beszélgettek Imre Zoltán kultúrantropológussal Ady Endréről
Az Ady centenárium évében rendezvényünk a modern magyar irodalom
születésének időszakát helyezte fókuszába az Irodalmi Magazin segítségével, melynek 2018-as lapszáma,
a Várad, Holnap, Ady megemlékezett
a korabeli Nagyváradról mint gazdasági, kereskedelmi és kulturális
központról, továbbá A Holnapról mint
irodalmi társaságról és antológiáról,
illetve Ady Endréről is. Az összeállítás

A Balatonkenese-Akarattya NABE csoportja a Pece-parti Párizs című előadáson

segíti az egykori esztétikai, kulturális
és irodalompolitikai dilemmák megértését, és rávilágít arra, hogyan válhatott a kánon részévé, sőt kultikussá
Ady Endre lírája és személye, illetve A
Holnap alkotói csoportosulása. Rendezvényünk első napján az Irodalmi
Magazin – Ady lapszámát mutattuk
be a szárszói és környékbeli látogatóknak; Lipp Mónika Mária és Buda
Attila szerkesztők a nagyváradi Váro-

Demény Tünde festőművész kiállítása november 16.-ig volt látható a
Községháza előterében. A képen a művésznő a kiállításmegnyitón.

si Múzeum aligazgatójával, Imre Zoltánnal beszélgettek a témáról az érdeklődők előtt, ezután a “Pece-parti
Párizs” irodalma a két világháború
között címmel – Imre Zoltán kultúrantropológus előadásával folytatódott
a délután. Az estet a Trio Squelini
(Szőke Szabolcs – gadulka, Szalai
Péter – ütőhangszerek, Váczi Dániel
– szaxofon) + Csókás Zsolt – gitár és
Jamese – ének meglepő és egyben
csodálatos koncertje zárta.
A Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk! programsorozat keretén belül
az érdeklődők részt vehettek településtörténeti Koppány-túránkon. A
kiránduláson Balatonszárszó nevének eredetét kutathatták az érdeklődők menetlevéllel, 10 állomáson
keresztül, hogy a végén felfedezzék
a település rejtett szépségeit, kulturális értékeit és egyben egészségmegőrzésnek sem volt utolsó, hiszen egy
körülbelül 8-10 km es távról volt szó,
melynek végén frissítő és ajándékok
várták a résztvevőket.

söpört el mindent a lelkesedés, miből
táplálkozott a határtalan bátorság és
elszántság, miért tették ezek a napok
könnyűvé a lépteket? Átérezték és
megértették, hogy mennyire fontos,
hogy „soha nem volt még ennyire egy
test, egy lélek ez a nemzet”. A zenék
fiatalos lendülete még közelebb hozta számukra a történelmet. A korabeli
és mai filmbejátszások összekapcsolták a két kort, hidat építettek múlt és
jelen között.
De a gyerekek átérző versmondása, komoly átélése nélkül mindez nem
lett volna más, csak szavak, hangok,
dalok, képek. Büszkeséggel tölt el,
hogy együtt vittük véghez ezt a komoly munkát és remélem, hogy aznap
mindenki hazavitt magával általunk
valamit: a márciusi ifjakat és a pesti
srácokat több mint 100 év választotta
el egymástól, de szabadság- és hazaszeretetük azonos - így több mint
fél évszázad múltán példájuk minket
is kötelez!
Hiszen ’56 addig él, amíg hisszük,
hogy jártak és járnak még közöttünk
hősök!
Vigh Magdolna

50 éves aranyoklevél és 60 éves
gyémántoklevél átadása

Dr. Kovács Mária Magdolna fogorvos a Semmelweis Egyetem
Aranyoklevelét kapta ötven éven
át kifejtett értékes szakmai tevékenységének elismeréseként

Dr. Bölcsföldi József az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Gyémánt
oklevelét kapta 60 éven át kifejtett
értékes szakmai tevékenységének
elismeréseként

Jótékonysági Halloweeni buli
Levente lépteiért

Simon Dorottya zeneakadémiai sikerei

A Zeneakadémia Doktori iskolájának zongorista hallgatói két hangversenyen összesen nyolc Beethoven
zongoraszonátát szólaltattak meg
október végén a Zeneakadémia Solti
termében. A koncert ötletét az adta,
hogy a billentyűs hallgatók vezető-

jükkel, Nagy Péter zongoraművésszel
egy teljes éven át foglalkoztak Beethoven harminckét zongoraszonátájának
előadói problémáival és különböző
előadások elemzésével. Az első hangversenyen szerepelt Simon Dorottya
is, aki a szerző 11., B-dúr szonátáját

(op.22) szólaltatta meg. Dorottya a
balatonszárszói zeneiskolában kezdte
meg zongoratanulmányait Kapusné
Dojcsák Edit növendékeként. 2015ben diplomázott a Zeneakadémián,
jelenleg a doktori képzés harmadik
évfolyamos hallgatója.

Október 27-én került megrendezésre
egy jótékonysági jelmezes Halloween
buli Hosszú Levente (SMA – gerincvelő-izomsorvadásos betegségben
szenved) javára Pető Ágnes, Buzsáki
Diána, Szekér-Nagy Andrea, Horváth Kusiak Kinga, Németh Klaudia,
Gyurka Mirandola, Stáglné Fodor
Judit, László Kata szervezésében. A
nap folyamán különböző programokkal várták a kicsiket és nagyokat.
A jelmezes felvonulás mellett díjaztak otthon faragott töklámpásokat

és játékos feladatokkal színesítették
a délutánt. Játékok mellett készültek
süteményvásárral, kürtőskalácsvásárral, és hála a sok jó szívű segítőknek,
értékes tombola nyeremények kerültek kisorsolásra. Nagyon szép összeget sikerült összegyűjteniük, 521.500
Ft-ot, ami teljes egészében Levente
számlájára lett átutalva. Köszönjük
szépen Mindenkinek, akik segítettek
hozzájárulni ehhez a szép összeghez.
Pető Ágnes
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Tisza, Duna, Balaton

Szárszó őszi arca

Kis koncertet adtunk még a városka cukrászdája előtt, mert akárhogy
is szétszéledtünk éneklésünk után, minden út a cukrászdához vezetett.
Október 20-án reggel indult el Balatonszárszóról a Soli Deo Gloria Kórus
Kistelekre, a Csongrád megyei településre, hogy baráti kapcsolatát megerősítse a kisteleki énekkarral, amely
már többször is megtisztelte a Balatonszárszói Kórustalálkozót.
A kora délutáni fellépést megelőzően megcsodálhattuk az Ópusztaszeren kiállított Feszty körképet, és az
ehhez tartozó emlékparkot. Gyönyörű, napsütéses időben jártuk végig a
jurtákat, csodáltuk meg a történelmünk
nagy alakjainak, uralkodóinknak
mellszobrát, hét vezérünk szoborcsoportját. Kistelekre érve barátságos
fogadó bizottsággal találkoztunk, már
alig várták érkezésünket. Finom illatok
A Füred Rock Színkör énekesei Vándorló operett címmel
nagysikerű műsort adtak a Művelődési Házban.

és ragyogó napsütés színezte szereplésünket, mivel gasztro fesztivál zajlott
a téren, ahol énekeltünk.
Vacsora után táncos mulatság vette
kezdetét, majd fél tíz körül újra buszra
szálltunk és elfoglaltuk szálláshelyünket Csongrádon. Reggel gyönyörű
látvány fogadott minket, közvetlenül a
Tisza partján ébredtünk, ahol a Körös
beletorkollik a Tiszába.
Este hat körül szálltunk ki a buszból Balatonszárszón kellemes élményekkel gazdagodva, jókedvüen. A
teljesség kedvéért néhányan megcsodálták még közülünk a gyönyörű Balatont,melynek szépsége vetekszik a
Tiszával, Dunával.
Resli Réka

Nyugdíjas napi rendezvény
Az Óvoda Katica
csoportja is fellépett.
A szép számmal
megjelent szépkorúakat Fekete János polgármester
úr köszöntötte.

Ökumenikus megemlékezés a történelmi egyházak képviselői részvételével 2019. november 01-én.

Együtt Mozgott Szárszó a Fitt Napon

A Balatonföldvári Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda vezetője, Dikó Regina, és a Balatonszárszói Sportegyesület
Szabadidő Szakosztályának munkatársa, Hajdúné Judit
második alkalommal szervezték meg az őszi időszakban a
Fitt Napot, hogy felhívják a figyelmet az egészséges életmód fontosságára. A résztvevők többféle mozgásprogramot
kipróbálhattak: zumbát, gerinctornát, spinninget. A mozgásprogramokkal igyekeztek mindenkit rendszeres testmozgásra motiválni, hiszen ezek a programok hétről-hétre ingyenesen igénybe vehetők. Az egészségre nevelést, és a mozgás
örömének felismerését minél korábban el kell kezdeni, ennek
jegyében tartott bemutatót a Balatonszárszói Százszorszép
Óvoda és a Karate Szakosztály. Csapatok bizonyíthatták
ügyességüket egy játékos egészség vetélkedőn: egészség
tesztek kitöltésével, saláta készítéssel, ügyességi feladatok
megoldásával. Szakmai zsűri értékelte a plakát pályázat
alkotásait különböző korcsoportokban. A plakát pályázatra
59 db alkotás érkezett, a Térség 5 óvodájából és 3 iskolájából.

A zsűri értékelésének eredményei:
Óvodás korcsoportban: I. helyezett: Koncz-Gáll Nóra
(Balatonszárszó), II. helyezett: Nyitrai Dóra (Bálványos), III.
helyezett: Nyári-Horváth Lucia Roxána (Teleki).
Általános iskola alsó tagozatos korcsoportban: I. helyezett: Csonka Emese (Balatonszárszó), II. helyezett: Narbutt
Márta (Balatonszárszó), III. helyezett: Skálát Dorottya (Balatonszárszó).
Felső tagozatos korcsoportban: I. helyezett: Szabó-Koncsag Julianna (Balatonföldvár), II. helyezett: Szalai Janka
(Balatonföldvár).
Közönség szavazat kategóriában: Pacskó Luca (Kötcse).
Végül átadásra kerültek az ajándékok, és értékes tombola nyereményeket sorsoltak. A rendezvény zárásaként az
egészséges táplálkozás jegyében mindenkit egy „Fitt Uzsi
Partyra” vártak vendégül.
Dikó Regina

Idősek köszöntése

Mohácsi Lászlóné 90 éves lett

Születések

AZ EGYÉB SZÁLLÁSHELY KIADÓK RÉSZÉRE (magánház
kiadóknak), az őket érintő jogszabály változásokról a hivatal
külön tájékoztatót küldött ki. A tájékoztató megtekinthető a www.
balatonszarszo.hu honlapon, a
Szárszó TV képújságában, valamint személyesen is lehet érdeklődni a hivatalban Varga-Matiscsák Ritánál, vagy telefonon a
+36 84/ 362-501/107 telefonszámon.

Varga Zoé szül: 2019.09.30. an.: Rompos Andrea és Varga Dávid
Sok boldogságot kívánunk!
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Diákönkormányzat napja

Szeptember 27-én, pénteken a Balatonszárszói
József Attila Általános Iskola 8. osztálya és a
Diákönkormányzat szervezésében megrendezésre került az őszi akadályverseny.
A nap Somogyi Péter és Simon Zoltán testnevelő tanáraink bemelegítő tornájával indult,
melyet a 2019 méteres futás követett.
A tanulók nagy lelkesedéssel futották le a
megadott iskolaköröket.
1. és 2. osztályból fiúknál: 3. Székely László,
2. Barti Bálint és 1. Stágl Simon. Lányoknál 3.
Juhász Krisztina, 2. Szabó Alexandra és 1. Zsatku-Sárdi Lilien.

3. és 4. osztályosok között fiúknál a következő eredmények születtek:
3. hely Juhász Bence, 2. hely Molnár Ádám
Levente,1. Vitéz Bulcsú. Lányoknál 3. Tóth
Anna Zsófia, 2. Skálát Dorottya, 1. Konc-Gáll
Anna.
5. osztályokból fiúknál: 3. Stágl Sebestyén és
Barti Botond, 2. Defner János Ádám 1. Horváth
Erik és Kovács Adolf. Lányoknál 3. Ferenczi Fanni, 2. Zsombok Mira, 1. Szabó Regina.
6. osztályból fiúknál 3. Zergi József, 2. Debreceni Buda Zsigmond, 1. Kóka Rómeó. Lányoknál 3. Sarang Jázmin Anna, 2. Fodor Dorka, 1.
Dobos Petra.

7. osztályból fiúknál 3. Richter Martin, 2. Sarang Zalán, 1. Huszár Ádám Bendegúz. Lányoknál 3. helyen Feledy Lea, 2. helyen Krukk Dorina
és 1. helyen Orsós Kíra Vivien.
A legtöbb szülőt alsó tagozaton a 2. osztály,
felső tagozaton a 6. osztály szervezett be.
A 2019 méteres futás után 13 csapat indult el
a 10 állomásra, ahol különböző ügyességi feladatokat kellett megoldaniuk. Volt kerékpározás,
képkereső és képkirakó, tojáshordás, zenefelismerés és tánc, zsákban ugrálás, ételkóstolás, rajzolás, találós kérdések megfejtése és ügyességi
feladatok labdával. A verseny során a csapatok
saját zászlóval bejárták Balatonszárszót. Az utol-

só állomás a művelődési ház udvarán volt, ahol a
szülői munkaközösség tagjai várták az akadályverseny résztvevőit, hogy vendégül lássák őket
egy finom ebéddel. Somogyi Péter tanár úr sorversenyeket szervezett a beérkező csapatoknak.
Az ebéd utáni eredményhirdetésen a csapatok oklevelet, emléklapot és édességet kaptak.
Alsó tagozaton 3. helyen a Mazsolák, 2. helyen, a Kincskereső és a Pokemon csapata és 1.
helyen a Tökmag csapata végzett.
Felső tagozaton 3. helyen a Nokedli csapata, 2. helyen Sajtospogi és Izompacsirták csapata és 1. helyen a Pörkölt csapata végzett. A
kellemes időben mindenki jól érezte magát.

Érzékenyítő tréning

Október 4-én pénteken idén is méltóképpen emlékeztünk meg az aradi
vértanúkról. Az ünnepi műsorban a 6. osztály szerepelt. Felkészítő tanáruk osztályfőnökük Czakler Vivien volt.
A mindennapi életünkben az integrációt, az egyenlő esélyek jelentőségét,
fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni. Ennek jegyében a Siófoki
Szakszolgálat munkatársainak közreműködésével tanítványaink érzékenyítő tréningen vettek részt, ahol
megismerkedtek olyan híres emberek
életútjával, akik segítik a társadalmi

szolidaritás és elfogadás érzésének
kialakítását, és a fogyatékos emberek
életének bemutatását. A „tapasztalati szakértők” olyan területre kalauzolták a 6. és 5. osztályos tanulóinkat,
ahol ők kevésbé mozognak biztonságosan. Ezek a programok segítik, az
elfogadás, az empatikus érzés kialakulását.

Előtető került az iskola bejárata
elé – Gyurcsek Ferenc karbantartónk időt, energiát nem kímélő
munkája eredményeképpen. A
tető költségeit az önkormányzat
vállalta át.

Hírek
Október 15-én zenés pályaorientációs előadásra került sor az iskolában, melynek keretében a 11 évesen országszerte ismertté vált Patai
Anna énekesnővel találkozhattak a tanítványok, aki 2010-ben a Mega
sztár zenei tehetségkutató műsorban tűnt fel.

Szeptember 17-én Kiss László, a Magyar kultúra lovagja, az Emberi Erőforrások Minisztériumának nyugalmazott szakfőtanácsosa közreműködésével foglalkoztak a társadalmi egyenlőség témakörével a testvériskola pályázatba bevont 8. osztályosok.

A 2. osztály október 24-én fél hatkor hagyományos töklámpás sétára
indult. Az osztályon kívül sok kis és nagytestvér, szülő, nagyszülő vett
részt a felvonuláson. Három helyen várt a gyerekekre feladat: makk keresés, versmondás és tárgyak felismerése csukott szemmel. Mindenütt
kis meglepetéssel jutalmazták a gyerekeket. A zenepavilon volt a végső
állomás, ahol zsíros kenyérrel, májkrémes kenyérrel, süteménnyel és almalével kínálták az éhes szájakat.

A nyolcadik osztály rendkívüli
interaktív magyar órán vett részt
októberben a József Attila Emlékházban. A foglalkozáson Matkovics Diána múzeumpedagógus elkalauzolta őket a költő korába, és
olyan történetekkel gazdagította
tudásukat, amiket a tankönyvek
nem említenek.

A Balatonszárszói József Attila
Általános Iskola és AMI december elsején, advent első vasárnapján ebben az évben már hetedik
alkalommal rendezi meg jótékonysági vásárát. A vásár bevételéből
támogatják a szülői munkaközösséget, egy siófoki mozi látogatást a
teljes iskolaközösségnek, valamint
egy újabb udvari játék biztonságos
elhelyezésének költségeit fedezik.
Ugyanezen a napon a református templomban a hittanosok és a
zeneiskolások közreműködésével
meggyújtják az első adventi gyertyát. A művelődési házzal közösen
ünnepváró kiállítás is lesz. A téma
az adventi, vagy karácsonyi hangulat megteremtése otthonunkban.
A zeneiskolások karácsonyi
hangversenyére 2019. december 17. 16.30 órakor kerül sor.
Az általános iskola karácsonyi műsora december 20-án
10.00 órakor lesz a református
templomban.
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Százszorszép Óvoda hírei
Idei nevelési évünket 42 fő kisgyermek kezdte óvodánkban. Ez nem a teljes létszám, hisz folyamatosan érkeznek hozzánk a 3.
életévüket betöltött apróságok. Nagy öröm számunkra, hogy a bölcsiből is jöttek át picik, akik elérték az óvodai élethez való
fejlettséget. Mini bölcsődénk folyamatosan teltházzal van, jelen pillanatban is 7 fővel működik.
Óvodásaink már szeptember elején megcsillogtatták tudásukat. A Katica csoportos nagyok színvonalas műsort adtak a
Szüreti Bálon. Gyurcsekné Prekáczka Etelka és Városiné Fodor Ágnes óvó nénik készítették fel a gyermekeket erre a szép
hagyományőrző napra.

A Soli Deo Gloria Kórus
sok szeretettel vár mindenkit

Karácsonyi Koncertjére
2019. december 21. (szombat) 18 órára
a Katolikus templomba.

Ünnepi gondolatok: Borza Miklós plébános
Közreműködnek: a Zeneiskola növendékei és tanárai.
Vezényel: Cziberéné Ráduly Irén
A koncert után a Képviselőtestület Mindenkit sok szeretettel vár
a Községházához egy kötetlen ünnepváró találkozóra
forralt borral, teával, pogácsával!

Megtartottuk az első Szülői Értekezletünket is, melyen az egész nevelési év nagy eseményeit átbeszéltük a szülőkkel.

Meghívó

A szülők aktivitását és segítő szándékát ezúton is köszönjük!

A József Attila Általános Iskola és a József Attila Művelődési Ház
sok szeretettel hívja Önt és kedves családját

Október első hetétől megkezdődtek a fejlesztő foglalkozások. Logopédus, gyógytestnevelő és fejlesztő pedagógus segíti
meg a gyermekek fejlesztését. Délutáni külön foglalkozások is beindultak: Bozsik foci - hétfőn, játékos angol nyelv –csütörtökön és néptánc – péntekenként.
Megtartottuk az ez évi első környezetvédelmi jeles napunkat: az Autómentes Világnapot. Óvodánk körüli utcákban mindenki tett kerékpárral egy tiszteletkört. Ezzel a kis jelképes megmozdulással ültettük el a környezettudatos magatartás magocskáit a gyermekeinkbe.

2019. december 1-jén

Advent első vasárnapi rendezvényére.
14 órától

Adventi jótékonysági vásár az iskola javára a Hősök terén.

14 órakor

Ünnepváró kiállítás megnyitója
a Községházán.
Közreműködnek a Zeneiskola
tanárai, Nyugdíjas Klub Dalköre.

Második környezetvédelmi jeles napunk az Állatok Világnapja – október 4-én került megrendezésre. A felelős állattartást,
az állatok adta örömöt, hasznot ismerhették meg a gyermekek.
Köszönet a szülőknek, akik élmény gazdaggá tették e jeles napunkat!

15 órakor

az első adventi gyertya
meggyújtása,
az iskolai énekkar és hittanos
csoportok műsora a Református
templomban.

MEGHÍVÓ

KARINTHY ÖRÖK
Szabad Ötletek Színháza
Programok
November 20-28 - Karácsonyi vásár az oviban - szeretettel várunk mindenkit!
December 6- péntek – Télapóvárás
December 20- péntek - Óvodai karácsony
Januári programunk a nyitott mesedélelőtt, ahol 2 mesét dramatizálunk a gyermekeknek. Kötcsei ovisok is jönnek és mivel nyílt délelőtt a szülőket is szeretettel várjuk. Időpont: 2020. január 24. péntek de. 10.óra - „Tündérek
nyelvén szólok...” mesedélelőtt.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
alkalmából
a József Attila Emlékházban
2020. január 19. 15:00 h
A belépés ingyenes!

Várunk mindenkit szeretettel!
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Külön kialakított ajándékkuckónkba
várunk minden adományjátékot,
amelyet a rászoruló szárszói családok
között szeretnénk szétosztani!

Itt a Mikulás

a Családosok Szárszóért Civil Szervezet
és a Művelődési Ház szervezésében.

2019. december 7. (szombat) 16 óra.
Programok: Csintalan krampuszok – interaktív zenés meseműsor
Ajándék a Mikulás puttonyából
A résztvevők megvendégelése:
kakaóval, teával, süteménnyel.
A csomagok egységára 400 Ft,
megvásárolható: Cinege ABC (Szóládi út),
Párszázas üzlet Nagy Edina, Noémi fodrászat,
Szekér-Nagy Andrea, Bartiné Polányi Judit,
Nagyné Kelemen Krisztina,
Apáti Emőke (Óvoda).
Infó: Pál Noémi 30-2047-224.
Szeretettel várunk mindenkit!

VÉRADÁS

a Művelődési Házban
2019. december 2. (hétfő)
15:00 – 18:00.
Öltöztessük együtt
ünneplőbe könyvtárunkat!
December 13-án (pénteken)
karácsonyi dekorációs kézműves délutánt tartunk a községi
könyvtárban, amire sok szeretettel hívjuk a kicsiket és nagyokat, családosokat!
A programra és a jótékonysági
könyvvásárra 14,00 órától várjuk az érdeklődőket!

A Családosok Szárszóért
Civil Szervezet
az adventi készülődés jegyében
Mézeskalács sütésre
várja sok szeretettel
a gyerekeket és az Anyukákat
2019. november 30. (szombat)
14:30-kor
a József Attila Művelődési
Házba.
Infó: Pál Noémi 30-2047-224.

„Játsszunk együtt
tizedszer is!”

A Nők a Balatonért Egyesület
Szárszói Csoportja

EGY VIDÁM FARSANGI DÉLUTÁNRA,
JÁTÉKOS VETÉLKEDŐRE
hívja a civil szervezeteket, alkotó közösségeket, baráti társaságokat.
Várjuk 4-6 fős csapatok jelentkezését,
előzetes felkészülés nem szükséges, csak a jókedveteket hozzátok
magatokkal!
A játék időpontja: 2020. február 01. 15 óra,
helyszíne a József Attila Művelődési Ház.
Jelentkezni személyesen vagy telefonon lehet 2020. január 28-ig
Kusiak Grazynánál (30/347-2250)

A Balatonszárszói Polgárőr Szervezet szeretettel vár mindenkit

2020. február 15-én 20 órától
a Művelődési Házba egy fergeteges

FARSANGI BÁLBA!
Zenél a Mészáros & Ulrich Duó!
Jelmezes felvonulás 21h-tól.
Belépőjegyek elővételben 2020. január 30-tól kaphatók
Rompos Attiláné Erzsikénél a Pipacs ABC-ben,
Apáti Emőkénél az Óvodában és Apáti Kingánál.
Asztalfoglalás szükséges!
Információ a 30-5781385-ös telefonszámon Apáti Kingánál.
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Asztalitenisz
hírek
Megindultak az őszi bajnokságok, idén 2
csapattal tudtunk csak nevezni, betegségek és külföldi munkavállalás miatt. Siófokon volt a gyerek diákolimpiai elődöntő.
Irázi Rebeka korcsoportjában 3-ik helyezést ért el, így továbbjutott a következő
selejtezőbe. November 23-án rendezzük
meg a „Fehér Sándor” emlékversenyt, reméljük sok csapat eljön a versenyre.
Hüvösvölgyi Péter
asztalitenisz szakosztály vezető

✟ Gyászközlemény
Ódor János 2019.08.30.
Szabó Rafael Péter 2019.09.04.
Szalai Csaba 2019.09.05.
Kovács Károlyné (Szalai Irén)
2019.09.30.
Részvétünket fejezzük ki a gyászoló családoknak.

Karate szakosztály
Szeptember 7-én megkezdődött az őszi versenyszezon. Szarvason került megrendezésre
az 1. Magyar Karate Vidékbajnokság, melyen 22 egyesület 300 versenyzője vett részt.
Az alábbi eredmények születtek:
Szappanos Lídia 11 éves kumite +40 kg
4.helyezés
Kertész Bálint junior kata ezüst érem, felnőtt kata bronz érem.
Szeptember 21-én rendezték Szekszárdon
a Cikádor Kupát, melyen 38 egyesület közel
500 versenyzője vett részt.
Simon Zoltán +35 év kumite open ezüst
érem.
Október 12-én Szigetszentmiklóson rendezték a 24.WKF Karate Diákolimpiát, melyen
50 egyesület közel 600 versenyzője vett részt.

Eredményünk:
Kertész Bálint 1999-2001-es korcsoport
haladó kata arany érem.
Október 20-án rendezték Szombathelyen,
az Aréna Savariában a Goju Kupa 2019 elnevezésű nemzetközi karate-versenyt, melyen
8 ország, 19 egyesület 176 versenyzője vett
részt.
Eredményeink:
Szappanos Lídia 5.korcsoport kumite
bronz érem,
Simon Zoltán 14.korcsoport kumite arany
érem,
Molnár Izabell 10.korcsoport utánpótlás
kumite arany érem,
Október 26-án Levélen versenyzett egyesületünk két tagja és az alábbi eredményeket
érték el:

Molnár Izabell utánpótlás kumite 12 év
arany érem,
Szappanos Lídia haladó kumite 12 év
arany érem,
Október 26-án azok, akik nem versenyeztek, bemutatót tartottak a kultúrházban rendezett egészségnapon!
November és december hónapokban még
öt verseny vár ránk: 11.16-án Tökölre látogatunk, 11.23-án Szigetszentmiklósra, 11.30-án
Dunaharasztiba, 12.08-án Budapestre és
12.14-én Horvátországba.
Somogyi Péter edző
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a
szárszói karate alapítója, Bors Lajos
életének 55. évében elhunyt, emlékét
megőrizzük!

November 23-án a XVIII. Fehér Sándor Emlékversenyen egy nagyon
jó hangulatú napot
zárhatott asztalitenisz
csoportunk. A családot
Sanyi bácsi lánya,Fehér
Annamária és családja
képviselte. Köszönjük a
részvételt Fekete János
polgármester úrnak és
Sarang Sándornak a
sportegyesület elnökének.
Lipót Kriszta

Jó tudni!
Orvosi ügyelet telefonszáma
(Balatonföldvár): +36 84/ 340-113
Tamáskóné Eszlári Szabina védőnő
tanácsadói telefonszáma:
+36 84/ 362-776,
mobil: +36 70/ 279-5320
Ingyenes segélyhívó telefonszámok:
104– Mentők, 105 – Tűzoltók,
107 – Rendőrség, 112 – Központi
segélyhívó
Rendőrségi körzeti megbízott hívószáma:
+36 30/ 441-9318, +36 30/ 916-6534

Labdarugó szakosztály hírei

Közvetlen helyi rendőrség telefonszáma:
+36 20/ 448-7941
Helyi polgárőrség telefonszáma:
+36 30/ 578-1385
Közterület-felügyelet telefonszámai:
+36 30/ 830-4221
és +36 30/ 828-6675
Polgármesteri Hivatal: +36 84/ 362-501

SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ
Kiadja két havonta:
Balatonszárszó Nagyközség
Önkormányzata
Kapcsolat:
8624. Balatonszárszó, Hősök tere 1.
Polgármesteri Hivatal:
+36 84/362-501
www.balatonszarszo.hu;
szarszoihirmondo@gmail.com
Tervezőszerkesztő: KIT Bt.
Főszerkesztő: Matkovics Diána
Szerkesztők: Dancsecs Klára,
Némethné Szabó Magdolna,
Ütő-Siklódi Anikó
Fotókat készítették:
Daria Nagy-Narbutt,
Kilvinger Gábor

U14 Észak:
Serdülő csapatunk nagyszerű őszt zárt, hiszen veretlenül az első helyről várják majd a
tavaszi folytatást.
1926 PSE Fonyód 1-1 NKSE Balatonszárszó
NKSE Balatonszárszó 3-0 Kéthelyi SE
Lengyeltóti VSE 1-8 NKSE Balatonszárszó

NKSE Balatonszárszó 15-1 Zamárdi Petőfi
SE
Öreglak M.SE 1-5 NKSE Balatonszárszó
NKSE Balatonszárszó 3-1 Marcali VFC
K.Lobogó FFC 0-3 NKSE Balatonszárszó
NKSE Balatonszárszó 8-1 Koppányvölgye FC

Góllövőink:
Richter Martin 16 gól
Huszár Ádám 15 gól
Hegedüs Benjamin 3 gól
Kupovics Levente 3 gól
Pusztai Botond 3 gól
Sarang Zalán 3 gól
Pusztai Gábor U.P Edző

KÖZLEMÉNY
Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk megújult formában, a gazdaságosság és környezetvédelem jegyében,
ugyanakkor a minőséget szem előtt tartva jelenik meg 2020. januárjában.
Újításaink a következők:
Új rovatokkal bővül újságunk, mint például: környezetvédelem és egészség blokk, portrék szárszóiakról, valamint szívesen várunk gondolatébresztő rövid írásokat, verseket, novellákat minden
korosztályból különböző témákban, vállakozók jelentkezését is várjuk bemutatkozás céljából.
Közösségi újságírás felé mozdulunk el, tehát aki szeretne csatlakozni, írjon nekünk!

műsorrendje:
Magazinműsorral minden hónap második
és negyedik hétfőjén 19 órakor jelentkezünk: 2019. december 9-én és 23-án,
2020. január 13-án és 27-én (hétfőn). Ismétlés az adást követő szombaton 14 órakor, vasárnap 10 órakor, hétfőn 19 órakor.
szarszotv@gmail.com

