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Önkormányzati Hírek

Kedves Szárszóiak!
Polgármesterségem idejére azt ígértem, hogy megőrizve hagyományaink
értékeit, a megújulás útjára állítom Balatonszárszót! Ennek jegyében fogják
most is kezükben a megújult Szárszói
Hírmondót!
Büszkén mutatom be településünk
újságának szerkesztőit: Matkovics Dianát (főszerkesztő), Dancsecs Klárát,
Némethné Szabó Magdolnát és Ütő-Siklódi Anikót.
A nyomdai és grafikai tevékenységeket pedig Gyarmati Ariel balatonszárszói kötődésű cégvezető végzi, aki
mostantól ingyenesen szállítja az elkészült újságokat településünkre.
A megújult Szárszói Hírmondó közkedvelt rovatai az elkövetkezendő lapszámokban az alábbi témákkal bővülnek:

• Portré: érdekes élettörténeteket,
helyi embereket mutatunk be, helyi
vállalkozások és civil szervezetek
kapnak lehetőséget bemutatkozásra,
• balatonszárszói kötődésű hobbi-alkotásokat kívánunk bemutatni (vers,
fotó, festmény, kézműves alkotás,
jegyzet), továbbá
• egészséges életmóddal és
• környezetvédelemmel.
Mindemellett célunk, hogy a közösségi újságírás felé is nyissunk, tehát ha
kedvet érez gondolatait megosztani, szívesen vesszük jelentkezését a szarszoihirmondo@gmail.com e-mail címen.
Fogadják szeretettel a megújult
Szárszói Hírmondót!
		
		

Fekete János
polgármester

ÚJÉVI köszöntő
„Egyszer minden történet véget ér, de
az életben minden vég valaminek a kezdetét jelenti.”
Ki ne ragaszkodna a jól megszokott
életéhez? Hiszen ismerjük, kiszámítható, hozzánk tartozik, jól megszoktuk
egymást, akármennyi nyűg és teher is
van benne, mégiscsak a miénk. Ez van,
hát ezt kell viselni. 364 napon keresztül
beletörődünk abba, hogy úgysem lesz
változás. Minden marad a régiben. Velünk, bennünk, körülöttünk. Aztán elérkezik a 365. nap és hirtelen elkezdjük
magunkat kívülről szemlélni. Látjuk az
elhibázott döntéseket, a ki nem mondott vágyakat, látjuk, hol volt kevés az
akarat, a szeretet, a türelem, a megbocsátás és mindaz a változás, amit egy
évvel ezelőtt annyira reméltünk. Eszünkbe jutnak az újévi fogadalmak, melyek,
mint egy teljesítésre váró bakancslista,
ott sorakoznak előttünk. Tudjuk, hogy
meg kell tennünk, amíg élünk, pontról-pontra minden változást, amíg még
van lehetőségünk, mert ki tudja, lesz-e
még időnk. Az év első napjaiban azzal
a reménységgel olvashatjuk a bakancslistánkat, hogy az Isten kegyelméből 12
új fejezet és 365 új lehetőség vár ránk.
Isten áldásában gazdag, örömteli, boldog új esztendőt kívánok.
Kőszeghyé Raczkó Zsuzsanna
evangélikus lelkész
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Az új év első napjaiban olvassuk a
Szentírásban azt a történetet, amikor
Jézus csodálatosan megszaporítja a
kevés kenyeret és tanítványai által kiosztja az embereknek (Mk 6, 34-44).
Barsi Balázs ferences szerzetes írja: Az
isteni szeretet, mint falat kenyér jut el
hozzánk, s az Egyháznak, azaz nekünk
az a hivatásunk, hogy ezt a szeretet továbbadjuk, kiosszuk az éhezők között.
Mert a kenyérszaporítás sem természetes szükségleteinket kielégítő csoda, hanem a szeretet titkának nagyon is fogható, érzékelhető jele. Azt kívánom, hogy
2020-ban is kérjük Istentől azt a „falat
kenyeret” és juttassunk belőle minden
rászorulónak, azaz MINDENKINEK!
		
		

Borza Miklós
katolikus esperes

Egy új esztendő küszöbén szívünkben mindig bizakodó érzések halmozódnak fel, amit mi nemes egyszerűséggel reménységnek nevezünk. Sok
mindent várunk ettől az évtől is, jót,
szépet, emlékezeteset, örömtelit. Jót
kívánunk szeretteinknek, barátainknak,
az egész világnak, de lelkünk mélyén
leginkább önmagunkat tiszteljük meg
jókívánságainkkal.
Mert miről szól a reménység? Mindazt, ami jó az életünkben, szeretnénk
végérvényesen az uralmunk alá vonni.

Bízni abban, hogy jó csak fokozódni
fog, nem tűnik el nyomtalanul, hanem
napról-napra útitársunkká szegődik földi vándorlásunk során.
Teljesen természetes, hogy jó dolgokban reménykedünk, ám az élet realitása
(amit kiszámíthatatlanságnak is nevezhetünk) olykor nem felel meg emberi
fáradalmainknak. Ilyenkor mondjuk azt:
„ember tervez - Isten végez.” Sokan nem
is tudják, hogy ennek a közmondásnak az
eredete a Bibliában található: „Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását.” (Péld 16,9) Péter apostol
első levelében azt írja: „Áldott a mi Urunk
Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy
irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása
által élő reménységre.” (1Pét 1, 3)
Az apostol azért ad hálát Istennek,
mert van ÉLŐ REMÉNYSÉG! Olyan reménység, amely nem múlik el, nem
okoz csalódást, amelyre teljes bizonyossággal rábízhatjuk jövőnket. Alapja
az élő Jézus Krisztus, aki feltámadt a
halottak közül és aki 2020-ban is keres
bennünket magasságban és mélységben, örömben és bánatban, jólétben és
nyomorúságban egyaránt! Erre a megtapasztalására irányítsa lépteinket az
Úr itt Balatonszárszón is és mindenütt
a világban!
Konc Gáll László
református lelkipásztor

Önkormányzati Hírek

Képviselő-testületi határozatok
A Képviselőtestület 2019. évi utolsó
rendes ülését december 12-én tartotta.
A nyilvános, és a Szárszó TV által is
közvetített ülés napirendjén több téma
szerepelt. A két fő napi rendi pontja közül az egyik az Önkormányzat 2020. évi
költségvetését megalapozó döntéseinek meghozatala volt. Az ülés másik jelentős napirendjeként a helyi civilszervezetek vezetői adtak tájékoztatást az
általuk 2019. évben végzett tevékenységeikről.
1. A 2020. évi költségvetést megalapozása tekintetében a Képviselőtestület az alábbi döntéseket hozta:
a, A Képviselőtestület döntött arról,
hogy 2020. évben a lakosságot érintő
terhek közül nem változtat:
• a helyi adók
• az étkezési térítési díjak
• a házi segítségnyújtás díjai
• a közterület használat díj mértékén.
b, A Képviselőtestület a 2020. évi
költségvetésének tárgyalásakor felülvizsgálja és módosítani fogja:
• a Központi Strand belépő díjait,
• a Termelői Piac használati díjait.
c, A Képviselőtestület a Somogy Temetkezési Kft., mint szolgáltató javaslatára a temetkezési díjakat emelte. A
2020. január 1. napjától hatályos díjak
az Önkormányzat honlapján megtekinthetők.
2. A civil szervezetek beszámolóinak elfogadása.
A településen működő civil szervezetek közül, szinte az összes szervezet
képviseltette magát és ismertette az

elmúlt évben kifejtett munkásságát,
valamint a jövőre vonatkozó terveit. A
Képviselőtestület elismerését és köszönetét fejezte ki a civil szervezeteknek.
3. A Csukás Színház működését
meghatározó szerződés megkötése:
Ugyancsak a 2019. december 12-i
testületi ülésen került sor arra is, hogy
a több településen is rendkívül népszerű és sikeres színielőadásokat,
koncerteket, és egyéb kulturális programokat szervező Kultkikötő Közhasznú Nonprofit Kft-vel közszolgáltatási
szerződést, illetve együttműködési
megállapodást kötöttünk azért, hogy
megújítsuk a nyári programjainkat
és a magasabb minőséget képviselő,
szélesebb nézőközönséget megcélzó
előadások/programok szórakoztassák
a szárszói lakosokat és az itt nyaraló
vendégeket egyaránt.
4. A Képviselőtestület a szervezetét, működését érintő témakörben
döntött többek között a Közös Hivatal
továbbiakban is társulásban történő
fenntartásáról a két társközséggel,
Kötcsével és Nagycsepellyel közösen.
Elfogadta az Önkormányzat közművelődésről szóló rendeletét, s rendeletet alkotott a hivatali helyiségen kívüli
házasságkötések engedélyezésének
szabályairól. A Képviselőtestület szerződést kötött a belső ellenőri feladtok
ellátására és meghatározta a 2020. évi
belső ellenőrzési tervét.
5. Zárt ülés keretében személyi
ügyekben is döntött a Képviselőtestület.

• A Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház igazgatói álláshelyére kiírt
pályázatot eredménytelennek nyilvánította. Az új pályázati eljárás lefolytatásáig, 2020. május 31-ig az igazgatói
feladatok ellátásával Dancsecs Klárát
bízta meg.
• A Szárszóért Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával Babócsay
Károly balatonszárszói lakost bízta
meg. A megbízás 3 évre szól.
6. A turisztikai alapítványunk (vagyis a BITKA) kuratóriumának vezetője
2019. december 12-i testületi ülést
követően előterjesztett egy beszámolót, melynek szakmai ellenőrzése jelenleg is folyamatban van.
A képviselő testület 2019. december 20-án rendkívüli testületi ülést
tartott a BITKA működését érintő kérdésekben, melynek keretében új vezetőséget választott. Így ennek alapján,
a jövőben Némethné Szabó Magdolna
fogja ellátni a BITKA kuratóriumának
elnöki tisztét, akit munkájában Matkovics Diána, Vicha Attila, Horváth Katalin és Végh Szabolcs kuratóriumi tagok
fognak segíteni.
7. A Képviselőtestület várhatóan
február 6-án fogja első rendes ülését
tartani. Az ülésen tárgyalásra kerül a
Képviselőtestület 2020. évi munkaterve
és az Önkormányzat 2020. évi költségvetése.
		
		

Fekete János
polgármester

Babócsay Károly bemutatkozása
Nős vagyok, egy kettő és fél éves
kisfiú apukája. A közelmúltban régi
vágyam teljesült, visszaköltözhettem
Szárszóra, ahol gyermekéveimet töltöttem. Kertész üzemmérnök és tanár
végzettségem van, mindkét területen
jó néhány évet dolgoztam. Az utóbbi
tíz évben kertépítő vállalkozást működtettem, mellette a szárszói és földvári általános iskolában tanítottam.
Örömmel értesültem róla, hogy a Képviselő Testület elfogadta a Szárszóért
Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére
benyújtott pályázatomat, így az év eleje óta a Kft. vezetőjeként tevékenyke-

dem. Mivel korábban már irányítottam
egy kisváros zöldterületeinek fenntartásáért felelős céget, szeretném
munkám során az ott megszerzett tapasztalataimat is felhasználni. Bízom
abban, hogy a szárszói vezetéssel és
a település polgáraival együttműködve a következő három évben sikerül
majd látványos eredményeket elérni
Balatonszárszó közterületeinek gondozottsága, szépítése terén. Az előttünk álló feladatok megoldásához, az
ehhez kapcsolódó terveim megvalósításához kérem kollégáim és az önök
bizalmát, segítségét.

3

Ez történt

Könyvtári hírek
2019-ben a következőképp alakultak könyvtárunk látogatószámai a
2018-as év adataihoz képest:
2018 Látogatók száma összesen

1737 fő

2019 Látogatók száma összesen

3065 fő

ebből internetezők

247 fő

ebből internetezők

284 fő

14 év alattiak

360 fő

14 év alattiak

799 fő

Gyermekkönyvtàrunk fejlesztésére, illetve gyermekprogramok finanszírozása
érdekében 2019-ben az Orszàgos Könyvtàri Napok keretében, illetve december
13-án is könyvbörzét tartottunk. A könyvvásárok bevétele, összesen 45 000 Ft
volt. Nagyon köszönjük mindazoknak,
akik hozzàjàrultak céljaink eléréséhez.
KÖNYVBÖRZÉK minden hónap első
péntekén 09:00-16:00 óráig. Minden
kötet 100 Ft/db áron. Cél a Gyermekkönyvtár fejlesztése.

450 kötet kelt el

A Magyar Szocialista Párt Szárszói
Szervezete a Családsegítő Szolgálattal egyeztetve Karácsony előtt
tartós élelmiszer csomagot adott át
a rászorulóknak.

2019. szeptember 3-án a Soproni
Egyetem Pedagógiai Karán Dr. habil Varga László dékán 50 éven át
kifejtett értékes szakmai tevékenységének elismeréseként ARANYOKLEVELET adományozott Kilvingerné
Molnár Margit okleveles óvónő részére, aki 1969. június 24-én végzett
a Soproni Óvónőképző Intézetben.
A Balatonszárszói Napköziotthonos
Óvodában 28 és fél éven keresztül
vezető óvónőként dolgozott 1979.
január 1-től 2007. június 30-ig.

Örökségünk Költészet napja
A Költészet Napi Versmondó
Verseny kapta 2020-ban az Örökségünk - Somogyország Kincse
kitüntető címet, amellyel az általános iskola és az önkormányzat
több évtizedes tevékenységét
ismerték el a balatonszárszói
József Attila-kultusz megőrzésében. Köszönjük mindazok munkáját, akik az elmúlt évtizedekben
hozzájárultak a József Attilai
szellemi örökség fenntartásához
Balatonszárszón. Köszönetünket
fejezzük ki Nemes Márta tanárnőnek, az iskola pedagógusainak
és diákjainak, a mindenkori képviselőtestületnek a közösen elért
megbecsülésért. A Megyehét január 8-i kaposvári ünnepségén településünket Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona, az általános iskola
igazgatója képviselte.

Ünnepváró kiállítással kezdtük Adventi rendezvényeinket
Advent első vasárnapján, december
1-jén, a hagyományokhoz híven ismét
megnyitottuk Ünnepváró kiállításunkat
a Községháza előterében. A József Attila Általános Iskola és a József Attila
Művelődési Ház felhívására, amelynek
középpontjában a karácsonyi ünnepi
hangulat megteremtése volt, tíz közösség vett részt a kiállításon: az iskola Diákönkormányzata, a Fiatalok
Balatonszárszóért Egyesület, a Ba-
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latonszárszói Karate Szakosztály, a
NABE Szárszói Csoport, a Nyugdíjas
Klub, a Százszorszép Óvoda, az Önkormányzati Hivatal, a Soli Deo Gloria
Kórus, a Tanári Kar és Metzker Fanny.
A kiállítást Láposiné Pozsega Piroska nyitotta meg, az Emléklapokat
Fekete János polgármester úr adta át.
Közreműködtek a Zeneiskola tanárai:
Konc-Gállné Gass Emese, Weisz-Márkus Kata és Nyugdíjas Klub Dalköre.

Ez történt

Nagyon jó hangulatban telt a mézeskalácssütő és
díszítő verseny, melyen közel harmincan vettek részt
a Családosok Szárszóért Civil Szervezet jóvoltából. Az
idei évben olyan kreatív megoldások születtek, hogy
minden résztvevő díjjal távozott.

Közel száz gyermek várta izgatottan a Mikulás érkezését a Családosok Szárszóért Civil Szervezet és a
Művelődési Ház közös rendezvényén, aki ezúttal is teli
puttonnyal érkezett. A csomagok bontogatása mellett
saját készítésű linzereket, mézeskalácsot és kakaót
fogyasztottak az ünneplő gyermekek.

Karácsonyi koncerttel zártuk Adventi rendezvényeinket
Meghittség és lelkünk ünneplőbe öltöztetése lengte be december 21-én a
Katolikus templom közönségét. A Soli
Deo Gloria Kórus 24-dik alkalommal
ajándékozott meg bennünket karácsonyi
ünnepi koncertjével, művészeti vezető:
Cziberéné Ráduly Irén. Közreműködtek
a Zeneiskola tanárai és növendékei, a
felkészítők Konc-Gállné Gass Emese,
Weisz-Márkus Kata és Hartenstein Dániel. Borza Miklós, katolikus esperes köszöntőjében emlékeztetett bennünket:
Jézus nem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentse. A katolikus hittanos tanítványok Merényi Vanda
vezetésével Betlehemes jelenetükben

A Soli Deo Gloria Kórus és a Betlehemesek műsora a katolikus templomban.
idézték meg Jézus születését. A koncert
után a Képviselőtestület hagyományteremtő szándékkal kötetlen találkozóra

hívott mindenkit a Községházára, ahol
forralt bor, tea, pezsgő és zsíros kenyér
várta a vendégeket.

Adventvárás a Kistehénben
A karácsonyi készülődés jegyében adventi vásárrá alakult a Kistehén Burger
Étterem udvara. Mind a négy decemberi
hétvégén kézműves kereskedők és helyi

termelők várták portékáikkal az érdeklődőket. Az Étterem finomságok széles
skáláját kínálta a látogatóknak. A Fonódné Marika sütötte kürtőskalács bevételét a szárszói óvodának ajánlottuk fel.
Az ajándékkuckóba szép számmal érkeztek játékok, amelyekkel egy somogyi
gyermekotthon lakóit örvendeztettünk
meg. „Nagyon örülünk neki, hogy sikerült
megvalósítanunk az adventi vásár ötletét, és hogy ennyien az esemény mellé
álltak kiállítóként és fellépőként. A pozitív visszajelzések - mind kiállítói, mind látogatói oldalról - arra sarkallnak minket,
hogy 2020-ban is legyen adventi vásár a
Kistehén udvarán.”
		
Haász Veronika

Ötletes szelfipontot létesítettek
a Fiatalok Balatonszárszóért
Egyesület tagjai a
Művelődési Házban szervezett
szilveszteri bulin.
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Újévi Szárszói Disznólkodás
A Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület immár harmadik alkalommal
szervezte meg az Újévi Szárszói Disznólkodást 2020. január 11-én a művelődési házban. Büszkén mondhatjuk, hogy
ismételten össze tudtunk hozni egy
olyan rendezvényt, ami turisztikailag és
hagyományőrzésként is jelesen vizsgázott. Nagy örömmel láttuk, hogy az eseményen minden korosztály, a kicsitől a

nyugdíjasig, és minden érdeklődési körű
megtalálhatta a magának való feladatot
és szórakozást. Az esti vacsoránál a
székek soraiban nem csak helyieket, de
nyaralótulajdonosokat is szép számmal
köszönthettünk, megmutatva Nekik is,
hogy Balatonszárszóra nemcsak nyáron
érdemes ellátogatni. A rendezvény egy
egész napot ölelt fel, mivel két részből
állt. Reggel áldomás pálinkával álltunk

A Szervezők és testvér-településünk, Gyergyóalfalu küldöttsége.

		
		

Németh Klaudia
egyesületi elnök

LURKÓ kupa

Iskolai hírek

Jobb velünk a világ - Világnyitók

November 19-én az 5. osztályos tanulók ötfős csoportja részt vett Újbuda
Önkormányzata és a Nem Adom Fel Alapítvány a Világnyitók - Jobb velünk a világ
elnevezésű programnapján a budapesti
Barba Negra Music Klubban. A gyerekek
akadályról akadályra ismerkedtek meg a
sérült emberek életével, miközben leküzdötték irántuk érzett félelmeiket, és megtanulták, hogyan tudnak jól segítségére
lenni fogyatékkal élő embertársaiknak.

Jótékonysági vásár
Hagyományaikhoz híven, advent
első vasárnapján jótékonysági vásárt
szerveztek a polgármesteri hivatal elé.
A délután folyamán a szülők és a tanárok közösen árulták az ínycsiklandó süteményeket és a különböző karácsonyi
dekorációkat. A hideg időt a forró csokoládé, a forró tea és a forralt bor tette
kellemesebbé. A vásár bevétele a szülői munkaközösséget, a teljes iskolaközösségnek egy siófoki mozilátogatást
és egy újabb udvari játék biztonságos

6

neki a nagyjából két és fél mázsás jószág feldolgozásának. Látvány disznóvágás mellett idén is lehetőség adódott
szakszerű böllérek segítségével részt
venni bizonyos műveletekben. A frissen
sült pecsenye és máj illatára nagyon
sokan álltak sorba. A hangulatot igen
rendesen felrázta Polgár Peti zenés humorista fellépése. A nap hangulatát a
Szárszó Néptáncegyüttes csapata is
feldobta, akik jókedvvel és vidáman töltöttek hurkát, kolbászt saját receptjük
szerint. Este a feldolgozott disznóból vacsora volt hajnalig tartó bállal. Felszolgáltunk húslevest, gombócos káposztát, hurkát, kolbászt és töltött dagadót.
Fontos kiemelni, hogy a rendezvényt egy
szép közös összefogással sikerült újra
megszervezni. Hálásak vagyunk Mindenkinek, aki bármilyen módon is hozzájárult ehhez a szuper program megvalósításához. Végezetül idén sem lehet
mást mondani ezek után, csak azt, hogy
reméljük, jövőre is hasonlóan jól fog sikerülni a Szárszói Disznólkodás.

elhelyezését támogatja. 14 órakor az
ünnepváró kiállítás megnyitóját tekinthették meg az érdeklődők. A civil szervezetek képviselői csodás karácsonyi
hangulatot varázsoltak az asztalokra. A
megnyitót a zenetanárok muzsikája és
a nyugdíjas klub kórusa tette még meghittebbé. 15 órakor a hittanosok és az
iskolai énekkar színvonalas ünnepi műsort adott a református templomban,
Konc Gáll László lelkipásztor meggyújtotta az első adventi gyertyát.

Az iskola 2. osztályos tanulói november 30-án, Balatonbogláron a Nemzeti Kézilabda Akadémián LURKÓ mikulás kupán
vettek részt. Erre az alkalomra külön dalt
tanultak be a gyerekek. Négy mérkőzést
játszott az U8-as és az U 9-es korosztály.
Élményekben és tapasztalatokban gazdag napot töltöttek el a tanulók a NEKA
sportcsarnokában.

Iskolai hírek

Felsős versmondóverseny
József Attila emlékére szervezett versmondó versenyre nagy izgalommal készültek az iskola felső tagozatos diákjai.
Mindkét korcsoportból az arany és ezüst
minősítést kapott tanuló jutott tovább
a megyei elődöntőbe. Arany minősítést
kapott Dobos Petra (6.o.) és Feledy Lea
(7.o.), ezüst minősítést Stágl Sebestyén,

(5/a.o.), Szabó Szirka (8.o.), bronz minősítést Kovács Brigitta (5/a.o.) Nagy Rebeka (6.o.), Huszár Ádám és Szuntheimer
Júlia (7.o.). Emléklappal jutalmazta a
zsűri a következő tanulókat: Barti Botond,
Defner János, Ferenczi Bence, Horváth
Ákos, Horváth Erik, Kovács Dóra, Kovács
Vivien, Lakatos Dominik, Marek Ádám ,
Szabó Regina, Szűcs Noémi, Zsombok
Levente, Zsombok Míra (5. o.), Bóza Márton, Fodor Dorka, Irázi Koppány, Kóka Rómeó, Kupovics Korinna, Nagy Máté, Pacskó Péter, Právics Regina, Sarang Jázmin
(6.o.), Orsós Kíra, Krukk Dorina (7.o.), Sarang-Gulyás László, Vancsakovszki Virág
(8.o.).

Téli teremfoci bajnokság
2019. december 5-én kezdetét vette
iskolánkban az első szárszói téli tanulószobás teremfoci bajnokság. A hagyományteremtő sportrendezvény küldetése
a testmozgás mellett, hogy minél változatosabban lekössük tanulóink figyelmét
és szabad energiáit, valamint az együtt
eltöltött hasznos idő öregbíti iskolaközösségünk szellemét. A felső tagozatos
fiúk részére rendezett tornán nem volt
korcsoportos szabályozás, tetszés szerint alakíthattak csapatokat.
A december 19-i zárónapon a végeredmény a következők szerint alakult:
1.
Bajnok FC
22 pont
2.
Barcelona
16 pont
3.
Real Madrid
12 pont
4.
Ferencváros
4 pont
5.
Liverpool
3 pont
Gólszerzők:
• 14 gól Sarang Gulyás László (Barcelona) - gólkirály
• 6 gól Zsombok Ákos (Bajnok FC), Huszár Ádám (Bajnok FC)
• 5 gól Szűcs Milán (Real Madrid)
• 3 gól Richter Martin (Bajnok FC), Kupovics Levente (Real Madrid), Bors Bence

(Liverpool)
• 2 gól Hegedüs Benjámin (Bajnok FC),
Kóka Rómeó (Ferencváros), Vinkler Balázs (Barcelona)
• 1 gól Papp Márk (Liverpool), Horváth
József János (Real Madrid)
A mérkőzések színvonalas vezetéséért és a dobogós csapatok jutalom érmeiért köszönettel tartozunk Pusztai Gábor
labdarúgó edzőnek.
		
Dankházi Bence

December 13-án, pénteken a
zeneiskolások karácsonyi
hangversenye az iskolaközösségnek.

December 06-án az alsó tagozatosok
mikuláscsomagot kaptak a
Siófoki Tankerületi Központ jóvoltából.

Történelem verseny
II. Rákóczi Ferenc emlékére 1 fordulós csapatversenyt hirdettek Gödöllőn.
Országunk egész területéről 29 csapat
jelentkezett a 7-8. osztályosok kategóriájába. Iskolánk 4 fős csapata a 8. osztályosokból verbuválódott. A történelem iránti
lelkesedés és őszinte kíváncsiság motiválta diákjainkat, akik a továbbtanulás nehézségei ellenére is vállalták a versenyt.
Ők pedig: Korcz Csenge, Kovács Barbara,
Skálát Júlia és Szabó Szirka. A feladatok
között irodalmi, képzőművészeti, hadtörténeti kérdésekre kellett sok kreatív
választ, megoldást keresniük. Sőt, el kellett készíteniük a sajtó korabeli, 1705-ös
számát, magyar nyelven, napjaink olvasóközönségének elvárásai szerint! Igazi
kihívás a XXI. század diákjainak. Vállalták
és megcsinálták! A 100 pontból 95 pontot
szerezve az országos verseny 5. helyén
végeztek. Ezzel ismételten bizonyították,
hogy nemzeti nagyjaink iránt töretlen a
lelkesedés itt, Balatonszárszón is! Gratulálunk a Csapatnak!
		
Kisfónai Ágnes

A teremlabdarúgó torna győztes
csapata. Tagjai: Hegedüs Benjamin,
Huszár Ádám, Pusztai Botond,
Richter Martin és Zsombok Ákos.

December 17-ei nyilvános
karácsonyi hangverseny.
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Iskolai hírek

December 14-én a Jótékonysági vásár
bevételéből mozilátogatáson vett részt a
teljes iskolaközösség. Az alsó
tagozatosok a Jégvarázs II., a felső
tagozatosok a Jumanji című filmet
nézték meg Siófokon.

December 20-án iskolai karácsonyi
ünnepség az ötödik osztályok
szervezésében.

Az iskolai farsang időpontja: 2020. február 21. 13.30 óra
Iskolánkba belépve új dekorációt találhatunk a főlépcsőn. Történelmi eseményeket, évszámokat, írók, költők neveit.
A dekoráció elkészítését Hóber Ferenc a
Kálmán Imre Kulturális
Központ dekoratőre készítette
intézményének anyagi támogatásával,
melyet ez úton is köszönünk.

Óvodai - bölcsődei hírek

A gyermekek nevében is
köszönjük!

Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde élete december hónapban nagyon eseménydús volt. A téli ünnepkör sok-sok örömöt szerzett mindannyiunknak. December 6-án
sebes szánján eljött hozzánk a Télapó, (bár hó helyett csak finomságokat hozott)
boldogan vették át a gyermekek az ajándékokat.
A Nyugdíjas Klub tagjai is hoztak ajándékot: az óvodásokat és bölcsődéseket
csoportonként egy-egy szép
társasjátékkal lepték meg, amiket
azonnal ki is bontottak és lázas
izgalommal birtokba is vettek!

Januári programunk a „Tündérek nyelvén szólok”
mesedélelőtt.
Január 24-én pénteken de. 10 órakor két meglepetés mesét adunk elő teljes
szereposztásban a kötcsei kolléganőkkel együtt.
Várunk szeretettel mindenkit!
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A karácsonyi ünneplésünk immár 3.
éve összefonódik az iskolai ünnepséggel.
A közös templomi alkalom olyan emlékezetes élmény a kicsik számára, melyet
hosszú ideig emlegetnek. Ezek az igazi
ajándékok, amit adhatnak az iskolások az
óvodásoknak! Mi felnőttek is feltöltődünk
a közös ünneplés alatt, s egyben büszkeséggel nézzük a volt óvodásainkat. A
templomból visszatérve, az óvodába már
ott várta a gyermekeket a feldíszített karácsonyfa és alatta sok-sok meglepetés,
játék. Számunkra ilyenkor az az öröm,
amikor látjuk a gyermekek csillogó szemét, boldog mosolyát.
De nemcsak az ünnep adta örömöknek örülhettünk, hanem két kolléganőnk
szakmai sikerének is. Takácsné Átol Valéria és Vargáné Naár Szilvia a pedagógus
minősítés során elérték a Pedagógus II.
fokozatot, melyhez szívből gratulálunk!

Szárszóiak bemutatkozása

Gondozónői portrék
Gipp Istvánné Márta

Landi Katalin

Molnár Ferencné Ildikó

2019. június 24-e
óta dolgozom a Balatonszárszói Közös
Önkormányzati Hivatalnál. Munkaköröm a
szociális ügyek intézése és a házi segítségnyújtás ellátásához kapcsolódó feladatok végzése, a
Házi Gondozó Hálózat gondozónőinek
koordinálása, irányítása.

Másfél éve sodort
az élet Balatonszárszóra, s nem is kellet sok
idő, hogy megtaláljam
önmagam a Balatonszárszói önkormányzat
egyik dolgozójaként.
Egyből éreztem, hogy
megtaláltam a helyem, hisz a mi munkánk idővel, hivatássá válik. Szerencsésnek mondhatom magam hogy fiatalon,
olyan idős emberekkel tölthetem a mindennapjaim, akiktől mindig tanulhatok
valami újat, s lényegesett. Hisz, ők tudják
igazán mi fontos az életben, életük folyamán rengettek dologgal találkoztak már.
Az öröm s a szomorúság ezernyi arcát ismerik. Így hát idővel mi és gondozottjaink
egymás legjobb tanácsadóivá válunk.

Tíz éve élek Balatonszárszón
állandó
lakosként, de nem volt
ismeretlen előttem a
falu, mivel nagyszüleim
itt éltek, sok nyarat itt
töltöttem. Az idősebb
korosztály még emlékezhet rájuk. Három éve dolgozom az Önkormányzatnál mint szociális gondozónő.
Megkérdezték tőlem, miért szeretem csinálni ezt a munkát. Talán ez a három szó
mindent magában foglal: HIT, REMÉNY,
SZERETET.

Fejes Jánosné Judit
Tősgyökeres szárszói lakos vagyok, 2
éve dolgozom szociális
gondozó munkakörben
az Önkormányzat alkalmazásában. Az ehhez
szükséges iskolát most
végeztem el. Szeretem
ezt a munkát a nehézségeivel együtt is.
Szívesen segítek az időseknek, igyekszem
a mindennapi életüket megkönnyíteni.

Huber Jánosné Andrea
Dolgoztam
az
egészségügy több területén kiváló emberek
mellett, de úgy érzem,
a házi segítségnyújtás az egyik legszebb
munkaterület. Sok ember összehangolt munkája szükséges a sikeres működéshez:
háziorvos, asszisztensek, gyógyszertári
dolgozók, köztisztviselők és a gondozónők. Sokat tanultam az idős emberektől.
Köszönöm, hogy itt dolgozhatok.

Kocsisné Tóka Györgyi
2012. április 26.
óta dolgozom a balatonszárszói önkormányzatnál mint szociális gondozó. Előző
munkahelyem 30 év
munkaviszony
után
megszűnt. Az akkori
Polgármester úr ajánlotta ezt a lehetőséget, amit szívesen elfogadtam és nem
is bántam meg. Régen kisgyerekeknek
segítettem, most az időseknek. Munka
mellett elvégeztem a szükséges iskolát.

Szekér-Nagy Andrea
Sok évvel ezelőtt egy
véletlennek köszönhetően kerültem az Önkormányzathoz. 2007.
március 5-e óta dolgozom szociális gondozóként, párhuzamosan
a Jelzőrendszeres Házi
Segítségnyújtás ügyeletese is vagyok
másodállásban. Szeretek az idős emberekkel törődni, foglakozni. Sok szeretetet
és megbecsülést kaptam tőlük az elmúlt
években. Számomra ez nem munka, hanem hivatás. Idős emberek életének segítése, mindennapjaik megkönnyítése, a
jó viszony kialakítása és ápolás a feladatom, valamint mindenféle gond és probléma megoldása ésszerű keretek között.
Köszönöm a lehetőséget.

Szabóné Nagy Csilla
2017-től az Önkormányzatnál dolgozom gondozónői
állásban, előtte egy
évig helyettesítettem.
Feladatom a segítségre szoruló nyugdíjasok problémáinak
megoldása. A napi teendőkön kívül
fontosnak tartom a mindennapos személyes kontaktust, a beszélgetéseket.
Sikerült eljutnom odáig, hogy várják a
látogatásom, hisz sok idős ember teljesen egyedül, család nélkül van, és az
érkezésem felvidítja őket. Mindig arra
törekszem, hogy megtaláljam a közös
hangot, hogy mindenkinél kitapasztaljam, kinek mire van igénye. Amíg lehetőségem van rá, szeretném folytatni
ezt a tevékenységet. Annak is örülök,
hogy jobban megismerhettem a falut,
és jó kapcsolatot alakíthattam ki az
orvosi rendelő, boltok, posta stb. dolgozóival.

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
és a József Attila Művelődési Ház
tisztelettel meghívja az érdeklődőket

„Az én Balatonszárszóm”

2020. március 20. (péntek) 18 óra
Helyszín a Polgármesteri Hivatal.
A kiállítást megnyitja Fojt Dániel fotóművész.
A kiállítás megtekinthető 2020. április 30-ig a Hivatal nyitvatartási idejében.
A rendezvény a Magyar Falu Program támogatásával valósul meg.
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Egészség és életmód

Gyógyszered legyen az ételed, s ételed legyen
a gyógyszered!
Tél végi regenerálódás táplálék-és gyógynövényekkel
Hippokratész több ezer éves tanácsa
ma is nagyon igaz. Takács Kata vagyok,
gyógypedagógus, rajztanár, természetgyógyász, végző fitoterapeuta. Nemsokára elkészül helyben a tematikus,
bemutató gyógynövénykertem, ahova
szeretettel várok fogyatékkal élőket is,
befogadó, terápiás kert lesz. De sokan
ismertek már Szárszón, hiszen imádom
a települést, benneteket.

Beszéljünk most a tél végi regenerálódásról, időszerű. Az év végi ünnepek
örömtelik voltak, de a rengeteg családi
menü megterhelte a gyomrunkat. Én az
év elején csak barnarizs darából készült
kását eszem - a rizsnyák csodásan gyógyítja a bélfalat - és a tisztító teámat
iszom. Hasonlóan hatékony a gyomornak
a zabkása, köleskása is, idénygyümölc�csel édesítve. Ilyenkor meleg, lédús táplálékokkal töltődjünk!
A zabkása szuper bőrstimulátor és
antioxidáns hatású. Én mindig megfőzöm a zabkását, így kiszabadulnak belőle
a szénhidrátok, amik a bél falát táplálják. Persze cukor nélkül, esetleg kevés
mézzel, hisz rengeteg ásványi anyagot
tartalmaz, mikroanyagot, enzimeket. Jó
minőségű keserű csokit is reszelhetünk
arra a kására, fiatalító - gyulladás és
vércukorszintet csökkentő hatással bír.
Csökkentik a gyulladást, vércukorszintet.
Lenmaggal vagy annak olajával is dúsíthatjuk, ha szebb bőrre vágyunk. Jótékony
hatással bír még az alma, hagyma, amik
kvercetin tartalmuknál fogva fiatalítanak,
valamint a sárgarépa, ami karotinban is
bővelkedik. A dió nagyszerű omega3 zsírsav forrás, amely segíti a szív egészsé-

gét. Javaslom még az édesgyökeret, aminek vegyületei a mellékvesét támogatják,
vitalitást, erőnlétet adnak. Figyeljünk vérnyomásemelő hatására, egyébként csodálatos növényünk: kollagénvédő, gyulladást csökkentő hatású. Ne felejtsük a
keresztesvirágúakat, a káposztát, brokkolit, kelbimbót. A szegények doktorának
tartják a káposztát. Szulforafán tartalma
kitisztítja a sejteket. Napi két liter folyadékot igyatok, lehetőleg teát cukor nélkül,
vizet, préselt gyümölcsleveket!
Akit elkapott az felső légúti gyulladás,
köhögés, láz, zsályateával, a „növényi
aszpirinnel” kúrálhatja magát. Borsmenta, hársfavirág, csipkebogyó, kakukkfű,
levendula, ökörfarkkóró tea is jótékony
megfázásos betegségeknél. A fokhagymáról, gyömbérről nem is beszélve!
Érdemes most is kirándulni, kisebb
túrákat tenni a természetben, jógázni,
meditálni. A szaunázás is méregtelenít,
ajánlatos gyógynövényes fürdőzsákkal
átdörgölni a felpuhult bőrt, hálás lesz a
körömvirágért, levenduláért, kamilláért,
rózsáért. Nevessetek, szeressetek, öleljetek, a limbikus rendszer irányít mindent és
élni jó!
			
Takács Kata

A Megújulás útján

2020-tól megújuló programkínálattal várja a
közönséget a Csukás Színház
Nekünk, balatonszárszóiaknak nagyon nagy öröm és megtiszteltetés,
hogy a Csukás kultuszt ápolhatjuk.
Összefogással, a Képviselőtestület,
szárszóiak és a kultúrakedvelők aktív részvételével 2011-ben nyitottuk
meg a Csukás Színházat az évek óta
kihasználatlan, rossz állapotban lévő
kertmozi felújított épületében. Büszkék vagyunk az eltelt évek teljesítményére, számos ember munkáját
dicséri, hogy eddig eljutottunk. Külön
kiemelnénk azokat, akik az előadások
lebonyolításában részt vettek: akik a
jegyeket árulták, a nézőket és a művészeket segítették, takarítottak, termet
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rendeztek, fény- és hangtechnikát, felvételeket biztosítottak.
Az idei évben a 10-dik évadát kezdi
a Színház, a Képviselőtestület határozatot hozott a továbbiakban történő
működéséről:
A tavalyi évben felmerült a színházi
programok megújításának szándéka,
azzal a céllal, hogy több korosztályt
és érdeklődési körű látogatót vonzzanak az előadások. Az ehhez szükséges
magas minőséget és sokszínűséget
színházi profi szakemberek fogják tudni biztosítani számunkra. Nagy Viktor
és Nemes Zoltán, a Kultkikötő alapító igazgatójának, valamint ügyvezető

igazgatójának irányításával több hónapos közös munka eredményeként
felállítottunk egy olyan hosszútávon
működő modellt, amely megalapozza
a Csukás Színház gazdasági stabilitását és magas szintű szakmaiságát. Ez
a megújulás szükséges ahhoz, hogy a
programjaink évről-évre magas számú
vendégéjszakát és nagyobb bevételt
generáljanak településünkön. Ezen célok érdekében kötött együttműködési
megállapodást a képviselő testület
döntése alapján az Önkormányzat.
Az új tervek kidolgozásánál figyelembe vettük a színház működésének összes
költségét az előzőekben felsoroltak sze-

A Megújulás útján
rint. Az önkormányzat pénzügyi szakemberei által összesített adatok szerint, a
tavalyi évben több, mint 23 millió Ft volt
a kiadása a színháznak (pl. produkciók,
előadások költségei, művészek fellépő
díjai, bérköltségek, marketing és nyomdaköltségek, rezsiköltség), míg a bevétel
mindösszesen 7,8 millió Ft. Tehát körülbelül 15 millió Ft hiányt termelt az önkormányzatnak.
Tudjuk, hogy egy színház fenntartása, tágabb értelemben a kultúra fenntartása nem lehet rentábilis és nem
lehet csak pénzügyi szempontból vizsgálni, de a Kultkikötővel való együttműködés ilyen szempontból is sokkal kedvezőbb lesz településünknek, amelynek
részletei a következők:
• A gazdaságosságon kívül legfontosabb előnye a hosszútávú fenntarthatóság, valamint színházi szakemberek
részvételével biztosítva lesz a Csukás
Színház működése.
• Az idei évben mindössze 4,5 millió
Ft-ot fizetünk a Kultkikötőnek a tavalyi
több tízmilliós kiadáshoz képest.
• A szerződés 2+3 évre szól, de évenként felülvizsgáljuk az együttműködés
eredményességét.
• Az előadásokkal kapcsolatban felmerülő minden kockázatot a Kultkikötő
visel, azzal együtt, hogy a produkciók,
színházi előadások, fellépők díjait, szerzői jogdíjat 100%-ban ők fizetik.
• Sokkal többet kapunk, mint korábban:
többmilliós értékű marketing és reklámot
jól bejáratott csatornákon keresztül.
• Vendégeink igényeit meghallgatva,
megoldódik az on-line jegyértékesítés

is, de továbbra is lehet az InfoPontban
és előadások előtt a Csukás Színházban jegyet vásárolni.
• A Kultkikötő saját költségén fejleszteni fogja színházunkat: a színpad
méretét megnövelik és stabilabbá teszik, tovább fejlesztik a színpadtechnikát, így nagyprodukciók is be fognak
kerülni a repertoárba - egyúttal kibővítik
a meglévő fény- és hangtechnikát.
• Fontosnak tartjuk megemlíteni,
hogy ez egy közös projekt, a Kultkikötő
viseli a költségeket, de teljes mértékben
együttműködnek velünk, szárszóiakkal,
és figyelembe veszik az igényeinket.
Az Önkormányzat saját rendezvényeire
természetesen ugyanúgy fogja használni a Színházat, pl. a nagysikerű kórustalálkozóra, néptánctalálkozóra és
az augusztus 20-i ünnepi műsorra is.
Ezen kívül pedig civil szervezeteink is
használhatják az intézményt.
• A nyári előadások 9 héten keresztül
hétvégenként lesznek, pénteken és vasárnap gyermekelőadások, szombaton
nagyelőadás vagy koncert.
• Eddig sajnos nem kaptak a helyi lakosok kedvezményt a jegyekből,
azonban az idei évtől kezdve minden
balatonszárszói lakosnak biztosítjuk az
olcsóbb jegyeket.
Természetesen Fekete János polgármester úr és a Kultkikötő képviselői is
egyeztettek a színház névadójával, Csukás István íróval, aki optimistán és pozitívan fogadta, valamint támogatásáról
biztosította a jövőbeli elképzeléseinket:
„A szívem csücske a Színház és
büszke is vagyok rá. Azt szeretném, ha

továbbra is nagy sikerrel működne, a
gyermekek és mások nagy örömére. Egy
író ennél többet nem is kívánhatna, s remélem, hogy a jövőben még színvonalasabb lesz a repertoár.”

Csukás István névadó író is örömmel
üdvözölte a színház megújulását.
Az elmúlt időszakban nagyon sok
munkát fektettünk a színház sikeres
működésébe, ezt szeretnénk tovább
folytatni, hogy a Balaton legnagyobb
nyári fedett színháza, egyben Balatonszárszó elsőszámú turisztikai attrakciója kiemelkedjen a környező települések sorából.
Némethné Szabó Magdolna
turisztikai referens,
Dancsecs Klára
megbízott művelődési
ház vezető
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Bemutatkozik a Kultkikötő
A szárszói önkormányzattal kötött
együttműködés értelmében 2020. január 1-től a Kultkikötő felel a Csukás
Színház szakmai irányításáért, azaz a
programok szervezéséért és lebonyolításáért. A turisták, főként a családok
körében népszerű nagyközség emblematikus intézménye eddig is fontos kulturális értéknek számított, de a kooperációnak köszönhetően tovább erősödhet
a nagy múltú kulturális színtér, és ezzel
együtt a település vonzereje.

ron és Balatonfenyvesen, az utóbbi években pedig Badacsonyban is.
A Kultkikötő repertoárjának szerves része a Mesés Kikötő, vagyis a
helyszíneinken szervezett gyerekprogramok. Ahogy a felnőtteknek szóló
előadásaink, koncertjeink esetében,
a legkisebbeknek szóló programoknál
is kényesen ügyelünk arra, hogy a műsorban kizárólag minőségi és igényes
produkciók kapjanak helyet. Az elmúlt
másfél évtizedben kiváló művészek-

Nagy Viktor, a Kultkikötő
alapító igazgatója

Nemes Zoltán
ügyvezető igazgató

A Kultkikötő neve bizonyára ismerősen
cseng a Balaton környékén élő és nyaraló,
kulturális programokra fogékony közönség számára: 15 éve szervezünk színházi
előadásokat, koncerteket és gyerekprogramokat Balatonföldváron, Balatonboglá-

kel dolgoztunk együtt, több száz gyerekprogramot bonyolítottunk le. Ezek
szervezése során komoly szakmai tapasztalatra és értékes tudásra tettünk
szert, ennek felhasználásával - nívós
bábszínházakkal, díjnyertes társula-

tokkal és elismert előadóművészekkel együttműködésben - ugyanakkor a
hagyományok tiszteletben tartásával
tervezzük a Csukás Színház következő
évadának műsorát is.
Terveink között szerepel, hogy a
gyerekprogramok fókuszban tartása mellett felnőtteknek szóló előadásokkal is szélesítsük a Csukás
Színház programkínálatát, de az is
fontos célunk, hogy a programok ne
csak nyáron, hanem négy évszakon
át elérhetők legyenek. Az együttműködés eredményeként a Csukás Színház programjai egy évtizedes múltra
visszatekintő, országosan ismert
fesztiválsorozathoz kapcsolódnak,
ami lehetővé teszi, hogy még több
emberhez eljusson a méltán népszerű szárszói programhelyszín, és
ezzel együtt a település kulturális
sokszínűségének, a felhőtlen szórakozás lehetőségének híre.
Az együttműködésről és az új szakmai vezetés személyéről természetesen a névadót is tájékoztattuk: a
döntést Csukás István, Kossuth-díjas
magyar költő, író, a település díszpolgára is üdvözölte.
		
		
		
		

Nagy Viktor
alapító igazgató
Nemes Zoltán
ügyvezető igazgató

Sport

Futball hírek
A téli időszakban három korcsoporttal neveztünk a megyei futball bajnokságba.
U11:
• NKSE 0-11 Siófoki Bányász SE
• Siófoki ESSE 4-0 NKSE
• NKSE 1 – 0 Balatonboglár ’BB’ (Barti)
• Balatoni Vasas 2-3 NKSE (Barti III)
Ezzel a csoport 3-ik helyén zártak,
ami szép eredmény egy nagyon fiatal
összeállítású csapattól!
U13:
• NKSE 3-2 D. FC Balatonszemes (Sarang Z III)
• Balatoni Vasas 4-2 NKSE (Sarang Z,

12

Pusztai)
• Balatonlelle SE 3-2 NKSE (Sarang Z,
Kovács)
• NKSE 1-0 Balatonföldvári SE (Sarang)
• Koppányvölgye FC 4-2 NKSE (Sarang, Pusztai)
7 rúgott góllal Sarang Zalán lett a
csoport gólkirálya, gratulálok!
U15:
• Siófoki Bányász SE 1-0 NKSE
• Zamárdi P.SE 2-0 NKSE
• NKSE 9-0 Kisbárapáti SE (Richter
4, Nagy, Zsombok, Király, Sarang, Hegedűs)
Ebben a korosztályban még január

19-én rendeznek egy fordulót, így van
még lehetőség javítani és kiharcolni a
továbbjutást!
		
Pusztai Gábor
		
UP. edző

Sport, kultúra

Asztalitenisz hírek
December 22-én Budapesten rendezték meg az V. Földy László Emlékversenyt/Nyílt Asztalitenisz Veterán
Ranglistaversenyt/, ahol Hüvösvölgyi
Péter korcsoportjában, egyéniben
bronzérmet szerzett! Szívből gratuláltunk neki, és a szakosztály szeretettel
köszöntötte születésnapján, ahol további jó egészséget és sportsikereket
kívántunk Péter bácsinak!
Eredményeink:
Tabi VSC-Balatonszárszói NKSE I.
5-5 / Nyertes: Tóth László 3, Muskó
Zoltán 2
Siófoki AK I.- Balatonszárszói NKSE
I. 8:2 / Nyertes: Tóth László 2
Siófoki Góliát - Balatonszárszói
NKSE I. 4:6 / Nyertes: Tóth László 3,
Hüvösvölgyi Péter 1, Muskó Zoltán 1
és a Hüvösvölgyi-Tóth páros
			

Lipót Kriszta

Magyar kultúra napját tartottunk
a Művelődési Házban, ahol a
„Karinthy örök” című előadással
Bor Viktor és a Szabad Ötletek
Színháza társulata sokunkat
megnevettetett és visszarepített
az iskolai éveinkbe.

Karate hírek
November 16.-án Tökölön rendezték
meg a Sziget Kupát, ahol 21 egyesület
több mint 200 versenyzője mérte ös�sze a tudását. Eredményeink: Somogyi
Bálint 6 éves shiko dachi arany érem,
kumite - 24 kg ezüst érem, Molnár Izabell 12 éves kumite - 47kg arany érem,
Szappanos Lídia 12 éves kumite + 47
kg arany érem, Simon Zoltán + 35 év
kumite ezüst érem.
A 21 egyesület közül a Balaton Budo
végzett összesítésben a második helyen!

Latatos Dominik formagyakorlat
közben

November 23-án Szigetszentmiklóson versenyeztünk, a 29. Hungarian Tatami Karate Kupán, melyen 12 ország
több, mint 700 versenyzője vett részt.
Kertész Bálint U-21 korosztályban kata
kategóriában bronz érmet szerzett.
November 30-án Dunaharasztiban
versenyeztünk a Happy Kids Kupán,
melyen 18 egyesület 250 versenyzője
vett részt.
Az alábbi eredmények születtek:
• Lakatos Dominik 10-11 éves kata
bronz érem, kumite bronz érem,
• Koncz-Gáll Anna 8-9 éves kata
ezüst érem, szivacs kumite bronz
érem,
• Molnár Izabell 12-13 éves kumite
bronz érem,
• Somogyi Bálint 6-7 éves shiko dachi ezüst érem, kumite bronz érem.
December 8-án Budapesten versenyeztünk, a 27. Kodomo Kupán, melyen Molnár Izabell 13 éves kumite
versenyszámban bronz érmet szerzett. December 14-én Horvátországban zártuk a verseny-szezont, az V. International Shito Ryu Cup-on, melyen
5 ország 29 egyesület több mint 200
versenyzője vett részt. Kertész Bálint
felnőtt formagyakorlat versenyszámban ezüstérmes lett, a Kertész Bálint,
Kauer András, Vincze Árpád összeállí-

tású csapat kata formáció arany érmet
szerzett.
December 15-én tartottuk az évzáró
rendezvényünket a kultúrházban, soksok játékkal, és még a Mikulás is ellátogatott hozzánk!
A téli pihenő után az övvizsgára
készülünk, amit január végén tartunk,
majd februárban és márciusban előreláthatólag Dunaharasztiban, Budapesten, Szigetszentmiklóson és Szekszárdon fogunk versenyezni.
		
		

Somogyi Péter
edző

Konc-Gáll Anna kata után
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Programajánló

Gyere Velünk Túrázni!
Ha szereted a természetet és
szívesen kirándulnál, tarts velünk!
Túráink időpontjairól és útvonalairól az
alábbi elérhetőségeken érdeklődhetsz:

Horváthné Kövecses Beatrix
06-70-598-3602, vagy
beatrixkovecses@gmail.com

A Balatonszárszói Polgárőr Szervezet
szeretettel vár mindenkit

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

Zenél a Mészáros & Ulrich Duó!
Jelmezes felvonulás 21h-tól.
Jelmezebe öltözött vendégeinknek
ajándékkal kedveskedünk!

Belépőjegyek elővételben 1500 Ft.-,
helyszínen 2000 Ft.2020. január 30-tól kaphatók a Pipacs ABC-ben,
Apáti Emőke Tündénél és Apáti Kinga Csillánál.
Asztalfoglalás szükséges!

Információ a 30-5781385-ös telefonszámon.
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Jó tudni

Hasznos információk
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
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

Gyászjelentés
• Borbás Sándor •
2019.11.26.
• Özvegy Rácz Sándorné •
(Trummer Olga Ilona)
2019.12.17.
Részvétünket fejezzük ki a gyászoló
családoknak.

FELHÍVÁS
Kedves balatonszárszói
vállalkozók!
A Szárszói Hírmondó állandó rovatot indít azzal a céllal, hogy bemutassa településünk vállalkozásait és
közelebb hozza a tevékenységüket
a helyi lakosokhoz, az itt üdülőkhöz,
valamint megismerjük azokat az embereket, akik mindezt építik napról

napra. Várjuk jelentkezését azoknak
a kisebb-nagyobb szárszói vállalkozásoknak, akik szívesen megosztanák
tevékenységük részleteit a Szárszói
Hírmondó hasábjain.
Jelentkezni a
szarszoihirmondo@gmail.com
e-mail címen keresztül lehetséges.

A balatonszárszói római katolikus templom újabb
értékes kinccsel gyarapodott. A településről származó
Dr. Soós László orvos felajánlotta a „Nagymama” című
szobrát, amely egy erdélyi művész alkotása és a doktor
úr nagymamáját formázza. Templomunk főbejáratánál
a szobor megáldása december 15-én ünnepélyes keretek között történt. A nagymama a templomba tart és ezáltal elődeink hitének követésére sarkall bennünket is!

Magazin műsorral minden hónap
második és negyedik hétfőjén
19 órakor jelentkezünk:
2020. február 10-én és 24-én.
2020. március 9-én és 23-án.
Ismétlés az adást követő szombaton
14 órakor, vasárnap 10 órakor,
hétfőn 19 órakor.
Kapcsolat: szarszotv@gmail.com
Youtube:
http://www.youtube.com/bszarszotv
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