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Tisztelt Olvasók!
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021.
október-november hónapjában két alkalommal ülésezett. Az üléseken tárgyalt
legfontosabb napirendi pontokról és a
született döntésekről az alábbiakban tájékoztatom Önöket:
Németh Klaudia kulturális koordinátor,
Némethné Szabó Magdolna turisztikai
referens, Matkovics Diána múzeumpedagó-gus és Müllerné Takács Ágnes, a
Szárszóért Nonprofit Kft. megbízott ügyvezetője részletesen beszámolt a 2021.
évi ide-genforgalmi szezon tapasztalatairól, valamint a téli ünnepekre és a téli
szezonra való felkészülésről.
A Képviselő-testület döntött a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért
Közalapítvány (BITKA) alapító okiratának
módosításáról. Az Alapítványnak jelenleg
nincs kuratóriuma, felügyelőbizottsága
és adószáma. A törvényes működést
azonban mihamarabb helyre kell állítani,
vagy a szervezetet meg kell szüntetni.
Mivel a SZÁRSZÓ TV a 2021. december
31-én megszűnő József Attila Művelődési Ház keretein belül működik, és a
helyi média működtetését az intézmény
megszűnését követően is biztosítani kell,
ezért a legcélszerűbb megoldásnak az
bizonyul, ha ezt a feladatot a jövőben az
Alapítvány látja el. A Képviselő-testület
döntött továbbá arról, hogy megváltoztatja az Alapítvány nevét Balatonszárszóért
Közalapít-ványra, tárgyalt a felügyelőbizottság és a kuratórium lehetséges tagjairól, továbbá határozott arról, hogy a
civil szervezet tevékenységi köre kibővül
a médiaszolgáltatási tevékenységgel.
Az októberi ülésen elbírálásra kerültek
az Ady Endre utca, Fő utca és Rigó utca
közötti útszakasz burkolat felújítására
koráb-ban elnyert pályázat kapcsán kiírt
ajánlattételi felhívásra beérkezett árajánlatok. A 100 %-os támogatottságú projekt
tartal-mazza a csapadékvíz elvezetést és
az aszfaltozást, a buszforduló rendbetételét. A jelenlegi csapadékvíz elvezető
cső meg-szüntetésre kerül, és egy új, zárt
rendszert alakítanak ki. Az ajánlattételi
felhívásra az alábbi három árajánlat érkezett:
Név
ajánlati ár
Kővágó-Ép Kft.
bruttó 15 957 925.- Ft
2.sz. Mélyépítő Kft. bruttó 15 611 818.- Ft
ÖKOBAU Kft.
bruttó 14 500 035.- Ft

A legelőnyösebb árajánlatot az ÖKOBAU Kft. nyújtotta be, a kivitelezési mun-
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kákra e céggel köt szerződést az Önkormányzat. Döntés született a szintén
pályázati forrásból megvalósuló Kültelek,
Tábor és Gesztenye utca útburkolatának
felújítására kiírt ajánlattételi felhívásra
beérkezett árajánlatok elbírálásáról is. A
három beérkezett árajánlat az alábbi ös�szegeket tartalmazta:
Név
Reaszfalt Kft.
Folyamat Kft.
Bauterc-Prizma Kft.

ajánlati ár
bruttó 24 993 854.- Ft
bruttó 26 535 063.- Ft
bruttó 26 750 645.- Ft

A Képviselő-testület megállapította, hogy a legelőnyösebb árajánlatot a
Reaszfalt Kft. adta, ezért az eljárás nyertes-ének ezt a céget hirdette ki. A Magyar
Falu Program keretén belül 14 880 775
Ft-ot nyert az Önkormányzat kommunális traktor és rézsűkasza beszerzésére.
Határidőn belül az alábbi három ajánlat
érkezett a CHERY-Zoomlion RK504 AC típusú, 50 LE teljesítményű, 4x4 kerékmeghajtású traktorra vonatkozóan:
Név
ajánlati ár
Royal-Kert Kft.
bruttó 15 455 265.- Ft
Pap-Agro Kft.
bruttó 15 886 240.- Ft
Borsod Agroker Zrt. bruttó 15 926 753.- Ft
A Képviselő-testület az eljárás nyertesének a Royal-Kert Kft.-t hirdette ki.
Az október 28-i ülésen napirendre került a Balaton-szárszó területén lévő
információs táblák és a „Megújulás
útja” táblák ügye is. A táblák nagyon
rossz állapotban vannak, a felújításuk
elengedhetetlenül szükséges. A bekért
árajánlatban szereplő összeg nagyon
kedvező volt ugyan, ám a Képviselő-testület más, időtállóbb technológiára vonatkozóan is szeretett volna ismeretekkel rendelkezni, ezért a döntést
elnapolta, és felkérte a polgármestert
további árajánlatok beszerzésére. Több
Gyulai Pál utcai telektulajdonos jelezte,
hogy az utca ivóvíz- és szennyvíz hálózatának kiépítéséhez az Önkormányzat
segítségét kéri. A közeljövőben építkezni szeretnének az adott részen, és
természetesen finanszíroznák a beruházás költségeit, azonban némi anyagi hozzájárulást szeretnének kérni az
Önkormányzattól. A kiépített hálózat
állami tulajdonba és a DRV használatába fog kerülni, a település fejlődésének
és a lakónépesség számának növekedése érdekében azonban mindenképp
javasolt ezt a kezdeményezést támo-

gatni. Dr. Tomka Ákos alpolgármester a
közmeghallgatáson javasolta, a Képviselő-testület pedig egyhangúlag támogatta, hogy az Önkormányzat minden
évben különítsen el egy bizonyos ös�szeget a település fásítási programjának megvalósítására. Ezzel összhangban a klímaváltozás környezeti hatásait
mérséklő önkormányzati közterületi fejlesztések támogatása vonatkozásában
a Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt
pályázatra a Testület pályázat benyújtásáról döntött. A novemberi ülésen
határozat született arról is, hogy az Önkormányzat minden évben 1.000.000 Ft
keretösszeget különít el költségvetésében a település fásítási programjának
megvalósítására.
A Somogy Megyei Kormányhivatal
Siófoki Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya a védőnői tanácsadóban
ellenőrzést folytatott le a vonatkozó
jogszabályokban előírt tárgyi és szakmai környezeti feltételek vizsgálatára.
Az ellenőrzésen készült jegyzőkönyvben hiányosságként került rögzítésre,
hogy a védőnői tanácsadó helyiség
mérete jelenleg nem megfelelő sem
az új, kötelezően végzendő népegészségügyi célú védőnői méhnyakszűrés
feladat végzésére, sem a várandósgondozás szakmai szempontból megfelelő kivitelezésére. A szakfelügyeleti
javaslatot megvizsgálva megállapításra került, hogy a védőnők nővédelemmel kapcsolatos feladatai kibővültek
a népegészségügyi célú méhnyakszűrés végzésével. Az ehhez szükséges
eszközöket, feltételeket a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.
21.) ESzCsM rendelet sorolja fel. A
védőnőnk rendelkezik is a tevékenység
végzéséhez szükséges képzettséggel,
ám az előírt feladatot a hiányzó tárgyi
feltételek miatt jelenleg nem végzi. A
szűréshez szükséges nőgyógyászati
vizsgálóasztal és a vizsgálat intimitását biztosító elkülönítés a jelenlegi
védőnői tanácsadó kis alapterülete miatt valóban nem lehetséges. A védőnő
nővédelmi feladatainak maradéktalan
ellátásán túl a várandósgondozáshoz
és az iskolai védőoltások lebonyolításához is elengedhetetlen egy nagyobb
méretű tanácsadó helyiség kialakítása.
Megvizsgálva a lehetőségeket megállapításra került, hogy a méhnyakszűréshez szükséges eszközök elhelyezése
kizárólag az orvosi rendelő épületének
bővítésével valósítható meg. A jelenlegi
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tanácsadó helyiségből lehetne kialakítani a nővédelmi részleget, a jelenleg
váróteremként funkcionáló helyiségből
lehet kialakítani a védőnői tanácsadót,
a jelenlegi garázsból pedig a várót és
mozgáskorlátozott mosdót. Ezen átépítési munkálatokat 2022. december 31.
napjáig vállalta az Önkormányzat elvégezni.
A tavalyi évben kezdődtek azok a tárgyalások, amelyek során Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata a házi
segítségnyújtás vonatkozásában csatlakozási szándékát jelezte a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálatához. A fő szempont az volt,
hogy jelentős költségmegtakarítás mellett az ellátása színvonala változatlan
maradjon. A Társulási megállapodás
módosítása megtörtént, az Önkormányzat Házi Szociális Gondozó Szolgálatának házi segítségnyújtás feladatait
2022. január 1. napjától a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő intézmény, a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálata (8624 Balatonszárszó, Fő u.
48.) fogja ellátni. A házi segítségnyújtás
és szociális étkeztetés feladatait jelen-

Önkormányzati hírek/Ez történt
leg 6 fő gondozó látja el. A változás 4
fő jogviszonyát fogja érinteni, a Társulás 4 főt fog átvenni. A további 2 fő az
Önkormányzat alkalmazásában marad.
Közülük egy fő, aki jelenleg a szociális
étkeztetés feladatot látja el, 2022-ben
nyugállományba vonul, tehát az Önkormányzat alkalmazásában maradó másik
közalkalmazott fogja ellátni a szociális
étkeztetés feladatot. A változásokról
minden ellátott tájékoztatót kap.
Végezetül két örömteli hírről szeretnék még beszámolni Önöknek. Balatonszárszón hosszú évek óta része a
téli ünnepekre való felkészülésnek az
adventi díszkivilágítás. A korábban beszerzett karácsonyi fénydekorációs elemek azonban a használat során elavultak, zárlatosak lettek. Annak érdekében,
hogy községünk a téli időszakban is
esztétikus és vonzó képet mutasson,
a Képviselő-testület új fénydekorációs
elemek beszerzéséről döntött. Ezek
beszerzésénél szem előtt tartjuk a település családbarát imázsát, és bizonyos
elemekkel kifejezetten a gyermekeknek
kívánunk kedveskedni. Az ünnepekre
hangolódás jegyében az Önkormányzat
ajándékcsomaggal örvendezteti meg a

nyugdíjasokat, minden életvitelszerűen
Balatonszárszón tartózkodó nyugellátásban részesülő személynek 6.000 Ft
értékű élelmiszercsomagot ajándékozunk. A csomagokat az Önkormányzat
munkatársai fogják kiszállítani a jogosultaknak. Aki a kiszállításkor nem
tartózkodik lakóhelyén, a csomagot
2021. január 31-ig átveheti a Közös Önkormányzati Hivatalban Gipp Istvánné
szociális ügyintézőnél.
Kedves Olvasók! A karácsonyt a
legtöbb ember őszinte lelkesedéssel
várja. Ahogy tavaly, sajnos úgy idén is
beárnyékolja az örömünket a járványhelyzet súlyosbodása. Aggodalommal
tölt el bennünket, hogy miképp ünnepelhetünk, egyáltalán ünnepelhetünk-e
szeretteinkkel? Remélem, hogy a bizonytalanság és félelem érzését felül
tudja majd írni az ünnepi várakozás, és
valamennyi balatonszárszóinak örömteli, boldog karácsonya és sikerekben
gazdag, boldog új éve lesz. Ezt kívánom
mindannyiuknak!
		
		

Fekete János
polgármester

Egy könyvtár élete
A mai világban egyre nehezebb egy
könyvtár fenntartása, és itt nem az anyagiakra gondolok legfőképp. Korunk egyre
modernebb lesz, új lehetőségek nyílnak,
olykor a házból sem kell kitennünk a lábunkat, hogy egy könyvet elolvassunk.
De hogy mi is egy könyv? Számomra
még mindig az, ami kézzel fogható. Abban mindannyian biztosan egyetértünk,
hogy a könyvtáraknak létezniük kell. Balatonszárszón a könyvtári teendőket az elmúlt egy évben Szipliné Tarsoly Anikó látja el. Az elmúlt időszakot megnehezítette
a vírus, a kormányrendeletek értelmében
több hónapig nem nyithattunk ki, így a
személyes találkozások, kölcsönzések,
programok rendezése ebben az időszakban teljesen lehetetlenek voltak. Ezt az
időszakot „kihasználva” a könyvtár könyvei selejtezésen és válogatáson mentek
keresztül. Az épülete zárva tartott, de
teendő volt bőven, majd az enyhítések folyamán érintésmentes kölcsönzésre volt
lehetőség. Balatonszárszó Könyvtári, Információs és Közösségi Hely a Somogy
megyei Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszerhez tartozik. Az említett KSZR
keretein belül két programunkat is ingyenesen tudtuk megvalósítani. A Központi
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strandon a nyár folyamán a Vattacukor
Együttes varázsolt fergeteges hangulatot. Az ősz folyamán egy nagyobb könyvbörze került megrendezésre, ami a télen
leselejtezett könyvekből állt, és a könyvek
új gazdára is tudtak találni. Szerencsére
nagy érdeklődés volt, így a befolyt összeg
további rendezvényekre lett fordítva.
A KSZR segítségével a „Tök jó nap”
programunk fellépőjét is ők biztosították. A gyerekműsoron kívül volt még
tökfaragás, sütemény, tea, zsíros kenyér
és természetesen jó hangulat. Az este
folyamán a kifaragott tököket a könyvtár
előtt közösen gyújtottuk meg készítőjükkel. November elejétől Kristóf Jánosné
(Szincsák Edit) helyi amatőr festőművész
állandó kiállításának ad helyszínt. Jelenleg sajnos nem rendelkezünk megfelelő
kiállító teremmel, így külön öröm, hogy
egy ilyen új kezdeményezésnek ad helyet
a közösségi tér. A megnyitón elhangzott
többek között, hogy a hónapok múlásával
a kiállítás majd az évszaknak megfelelő
festményekkel várja az érdeklődőket a
könyvtár nyitvatartási idejében. Mivel
minden korosztályt szeretnénk folyamatosan megszólítani, a terveink között
szerepel továbbra is játszóház, kézműves

Kristóf Jánosné (Szincsák Edit)
amatőr festő kiállításának megnyitója. Megtekinthető a könyvtár
nyitvatartási idejében
foglalkozások, kiállítások, filmvetítés és
szakkörök bevezetése. A Nemzeti Művelődési Intézet által lehetőségünk nyílik új
szakkörök szervezésére, reméljük, a korlátozások nem befolyásolják a jövőbeni
terveinket.
Ezúton is szeretném megköszönni Anikó munkáját, hogy a könyvtárba ebben a
különösen nehéz időszakban is életet
varázsol, és a törekvésének, hogy minél
több régi és új olvasót tudjon becsábítani
a Mi könyvtárunkba.
		
		

Németh Klaudia
kulturális koordinátor
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„Kész a leltár” József Attila
Avagy alaptalan vádak helyett TÉNYEK
Somogy megye Közgyűlésének elnöke a 72/2019. számú közgyűlési
határozat értelmében Örökségünk Somogyország Kincse kitüntető címet
adományozott a balatonszárszói Költészet napi Versmondó verseny részére:
Bíró Norbert Kaposvár, 2020. november
23.
Előzmények: 1988 óta minden évben
április 11-én (József Attila születésnapja) 100-150 verset szerető, értő diák,
tanáraik, szülők, érdeklődők gyűlnek
össze a géniusz szobra körül a község
egyik legelegánsabb parkjában, ahol
Balatonszárszó díszpolgárainak emlékfái sorakoznak a Tar István alkotta
szoboralakkal szemben, hogy tisztelegjenek a „szép szó”, a szeretet koldusa
munkássága előtt. Tisztelegjenek a
költőkkel, írókkal, művészekkel együtt,
megmutatva tehetségüket, versmondóelőadó tudásukat.
Somogy megye Önkormányzata, Balatonszárszó Önkormányzata, a József
Attila Emlékház, József Attila Művelődési Ház, civil szervezetek képviselői,
a megye pedagógiai intézete és az
Írószövetség támogatásával a József

Attila Általános iskola rendezésében,
vendéglátásában zajlottak ezek az ünnepi események.
József Attila kultusz… kultusz ??
Nem!! Méltóbb kifejezés erre az, amit
az ünnepeken jelenlevők egyik szakavatottja használt elsőként, majd átvette többek közt Wittzmann Mihály
országgyűlési képviselőnk is méltatva
a község minőségi, színvonalas összefogását: „Balatonszárszó a költészet
katedrálisa”. Hát így vagyunk mi ezzel a
költő „kultusszal” itt. „Csak” katedrálist
emeltünk neki – versekkel, versekből.
A halálból nem lehet kultuszt csinálni.
Nem. Abból nem is kell! De az életműből a születésnapon, a halál helyszínén
is fel lehet építeni egy katedrálist. „Éltem – és ebbe más is belehalt már” J.A.
Utóhang:
A szúró, számon kérő szavak sokakat, sokak emlékét sértik e témában.
Mint a csend, a válasznélküliség is.
Mert méltatlan.
Sértő Ázsóth Gyulára (1967-ben először Ő szervezett, hívott versmondókat
Balatonszárszóra), Fodor András, Somlyó György, Takáts Gyula, Tornai József,

Tüskés Tibor, Csoóri Sándor, Pomogáts
Béla, Simon Ottó, B. Gyarmati László,
Nyári László – és még hosszan lehetne sorolni - számára, akik jelenlétükkel,
megszólalásaikkal töltötték meg maradandó tartalommal a József Attilának
„épült” szent helyet.
Még néhány adalék:
- A helyi önkormányzat, az iskola javaslatára kétszer felújította az eredetileg Takáts Gyula indítványozta József
Attila Emlékházat.
- A régi temetőben síremlék és Takáts Gyula ültette tölgyfakoszorú jelzi a
költő első sírhelyét.
- Monumentális emlékművet készített Ortutay Tamás, mely a tóparton,
központi helyen látható.
- Ferencvárosból emlékvonat érkezett József Attila híveivel (művészek,
hétköznapi emberek) halálának nyolcvanadik évfordulóján községünkbe.
Több százan látogattak el a temetőbe,
az első sírhelyhez.
Folytatása következik… KÖVETKEZZÉK!
		

Nemes Márta

A forradalom és szabadságharc
65. évfordulójára emlékeztünk

Horváth István önkormányzati képviselő mondott
ünnepi beszédet
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Az idei évben egy rövidebb, de annál szebb
műsorral készültünk. A
József Attila Általános
Iskola 5-dik osztályos tanulóinak ünnepi műsora
méltó megemlékezéssel
elevenítette fel a múlt
történéseit. Külön köszönet a felkészítő tanároknak, Bencs Jánosnak és
Sánta Gyöngyinek, úgy
gondolom, hogy a gyerekekkel együtt át tudták
adni ennek a napnak az
eszméjét.
Az ünnepi műsor után
Horváth István, Balatonszárszó önkormányzati
képviselője ünnepi beszédében többek között

megemlítette azokat a helyi lakosokat,
akik még máig emlékeznek arra az időszakra.
„A forradalom 65. évfordulóján vagyunk itt együtt. Van, aki emlékezik
személyesen is a megélt napokra, és
van, aki arra emlékezik, amit szüleitől,
nagyszüleitől hallott vagy örökségként
kapott 1956 szellemiségéből. Ma szabadon emlékezhetünk, és ez egy nagyon
fontos dolog. Nem kell rettegnünk büntetéstől, megtorlástól, hátrányos megkülönböztetéstől.”
A Szózat eléneklése után az ünneplők az önkormányzat melletti térre
vonultak, ahol pártok, intézmények és
civil szervezetek képviseletében helyezték el az emlékezés virágait.
		
		

Németh Klaudia
kulturális koordinátor
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Advent a
várakozás ideje
Miért fontos ez az időszak az életünkben? A bűn jelen van az ember
történelmében. Isten jónak teremtette
az embert, „ő azonban története kezdetétől a Gonosz sugallatára visszaélt
szabadságával, szembeszállt Istenével, és nélküle akarta elérni célját”.
(Katekizmus 415.) Isten nélkül élt, a
bűn pedig fertőző volt megkeserítette az emberek életét. Isten azonban
megígérte, hogy gyógyulást ad, elküldi
az ő Fiát, megtörje a Gonosz hatalmát
és megszabadít minket tőle. Így Jézus
eljövetelét a Földre hosszú várakozás
és vágyakozás előzte meg! „Az adventi
liturgia évenként visszatérő ünneplésével az Egyház aktualizálja ezt a messiásvárást; ezáltal a hívők részt vesznek
a Megváltó első eljövetelének hosszú
előkészítésében, és megújítják magukban a vágyat második eljövetele iránt.
Az előfutár születésének és vértanúságának ünnepén az Egyház egyesül az ő
vágyával: ‚Neki növekedni kell, nekem
pedig kisebbedne’ (Jn 3,30).” (Katekizmus 524.)
Hogyan várakozzunk tehát? Mi is vegyük észre, hogy nagyon is rászorulunk
Isten jóságára, szeretetére, megbocsátó irgalmára! Elgyengülünk a földi élet
nagy zarándokútján haladva. Vegyük
észre, hogy segítségre szorulunk, vágyakozzunk, várakozzunk a bűntől, ros�sztól való szabadulásra! Jézus első eljövetele, születésének ünnepe, segítsen
a bűnbocsánat elnyerésében, a Krisztus példája szerinti életben! A rosszat
a jóval lehet legyőzni, elűzni. Célunk az
legyen, hogy az önzés helyett Isten akarata erősödjön bennünk és ezáltal körülöttünk! Ha így várjuk Jézus második
eljövetelét, mely nem sejtett órában következik be, akkor boldog lesz életünk!
		
		
		

Borza Miklós
atya,
katolikus esperes

2021. NOVEMBER-DECEMBER

Karácsony
Néhány évvel ezelőtt egy versmegosztó
internetes portálon vitába keveredtem a
szerkesztőkkel, mert az oldalon Karácsony
ünnepéhez kapcsolódó belső pályázatot
hirdettek meg és a kiírásban kifejezetten
kérték, hogy csak „Karácsony” ünnepéről
szóló verseket küldjenek be a szerzők, Jézus Krisztusról szóló versek nem vehetnek
részt, mert szerintük azok nem tartoznak
ebbe a kategóriába. El is lepték a mikulások, meg a karácsonyfák, gyertyák, a
tökéletes családi idill, meg az ajándékok,
csillagszórók, sőt talán még a szilveszteri
petárdák is a pályázati verseket. Minden
volt ott: kalács, halászlé, díszgömb, szaloncukor, meg nyalánkságok, csak éppen
Krisztus nem volt sehol, merthogy neki az
oldal szerint nincs is semmi köze a karácsonyhoz. Meggyőzni nem tudtam őket,
még engedményeket sem lehetett kicsikarni, így hát a versmegosztó oldalon Jézus
Krisztus nélkül vánszorgott a Karácsony.
Képzeljük el, hogy megünneplik a születésnapunkat, van ajándék, torta, gyertya,
összegyűlik a család szeretetben, minden
megvan, ami kell, csak éppen mi magunk
nem vagyunk jelen. De fel sem hívnak, nem
is gondolnak ránk, csak a születésnapunk
miatt elkészített étel van az asztalon. Akárhogy nézzük, születésnapot csak a születésnapossal lehet ünnepelni! Karácsonyt
pedig csak Krisztussal együtt lehet eltölteni, különben nem is Karácsony, csak egy kiüresedett váz, egy pótlék, valami értelmetlen megszokás.
Miközben ajándékokat osztogatunk a
szertetteinknek, együtt vagyunk, ünnepelünk, egy kicsit megpihenünk a mindennapok fáradtságai között, vajon gondolunk-e
arra, aki az igazi ajándékot hozza, sőt ő
maga az ajándék. Tudjuk-e még mondani az evangéliummal együtt, hogy „Áldott
az Úr, Izrael Istene, hogy meglátogatta és
megváltotta az ő népét.” (Lk. 1,68) Mert
Karácsonynak ez a valódi üzenete. Isten
elküldte hozzánk Egyszülött Fiát emberi
alakban, hogy megszabadítson a bűntől, a
haláltól és a gonosztól. Vajon csak a vakító díszekkel és fényözönnel teli estére van
szükségünk, vagy arra, aki értünk jött, megvált, és igazán szeret?

Nem
bizonytalan a cél
Az év utolsó napjaiban lehetetlen,
hogy ne végezzünk egyfajta számvetést
a hátunk mögött lévő esztendőről: öröm
vagy bánat volt inkább jellemző, siker
vagy éppen kudarc jutott osztályrészül
próbálkozásaink során. A háromszázhatvanöt napot nem tudjuk egy rövid mondatban úgy összefoglalni, hogy „jó volt”,
vagy éppen „nem volt annyira rossz…”, hiszen ezer és ezer élmény, hatás, változás
gyúrta, alakította mindennapjainkat, gondolatainkat, életünket. Nem ugyanazok
vagyunk, mint egy évvel ezelőtt, és - ha az
ÚR engedi és élünk – másfajta lelkülettel
foguk megállni a következő év legvégén
is. De ennek ellenére van bennünk egy
érzés azzal kapcsolatban, ami elmúlt, és
egy másik, ami a sejtelmes jövőt fürkészi.
Keresztyén hitünk mindig reménykedve tekint az eljövendő felé, mert nem az
emberi korlátoltságunkkal számol, hanem a hatalmas Isten kínálta lehetőségeket próbálja felfedezni. Lehetőséget
arra, hogy megváltozzon az életünk, a látásunk, szívünk indulata. „Ami lehetetlen
az embereknek, az Istennek lehetséges.”
(Lukács 18, 27) Csodálatos biztatás ez
egy új esztendő küszöbén! Gondok, bajok,
veszteségek szegélyezhetik életünk útját,
de Isten irántunk való szeretete soha el
nem múlik! Az ő ígéreteinek nem jár le a
szavatossága. A hívő ember semmivel
sem bátrabb másoknál, de bátorságot
merít abból, hogy Jézus Krisztus a jó
pásztora, akinek a kezébe adatott minden hatalom a mennyben és a földön, aki
megoltalmazza övéit minden körülmények között, és erőt ad a próbák elviseléséhez. Ez a bizalom járja át szívünket,
hogy reménységgel tudjunk nekifeszülni
a holnapnak úgy, „mint aki előtt nem bizonytalan a cél.” (1Kor 9, 26)
		
		

Konc Gáll László
református lelkipásztor

Kőszeghy Miklós
lelkészi munkatárs,
Kötcsei Evangélikus Egyházközség
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15 + 1 éve a szárszói közösség szolgálatában
Igazi ünnep volt 2021. október 16-a.
A vírushelyzet miatt egy évvel később,
ezen a napon nyílt meg kiállításunk a
Községháza előcsarnokában, amely
fotók, plakátok, meghívók segítségével
mutatta be 15 + 1 éves tevékenységünket, egyfajta keresztmetszetet adva csoportunk másfél évtizedes eseményeiről,
a szárszói közösségi életben való aktív
részvételünkről.
Ahogy készültünk a kiállításra, jó
volt felidézni a történéseket, a sok-sok

rendezvényt és kezdeményezést, amelyet mi valósítottunk meg. A kiállításon
bemutatott anyag színes beszámoló
működésünkről, programjainkról, tematikusan összeállított fotók, plakátok
beszéltek sokrétű közösségi szerepvállalásunkról. A teljesség igénye nélkül néhány tabló cím: Víz világnapja, Balatoni
téli esték, Ünnepváró kiállítások, Adventi
programok, József Attilára emlékeztünk,
Játszottunk együtt! Koszorúztunk, Farsangoltunk, Kirándultunk.

A 2005-ben alakult Nők a Balatonért Egyesület Szárszói csoportja a
kiállítás megnyitóján

A kiállítást Deveczné Orosz Márta, a
NABE elnökhelyettese nyitotta meg, verset mondott csoportunk tagja, Kóborné
Oláh Erzsébet, Moór Györgyné alapító tag
áldást szavalt, Nyugdíjas Klubunk Dalköre
balatoni népdalokat énekelt. Nagy örömet
jelentett számunkra, hogy sok szárszói
eljött a megnyitóra és a balatonföldvári
NABE csoport képviselői is megtiszteltek
bennünket jelenlétükkel. Az Önkormányzat nevében Fekete János polgármester
úr elismerését fejezte ki a tagságnak és
megköszönte Kusiak Grazynának a csoport élén eltöltött 14 éves kiváló vezetői
munkáját, valamint nagy örömünkre születésnapi tortával is megajándékozott
bennünket. A jubileumi eseményről a helyi
TV is beszámolt, megtekinthető a Szárszó
TV YouTube csatornáján.
Ezúton is hálás köszönetemet fejezem ki minden alapító és jelenlegi tagnak, hogy aktív részvételükkel hozzájárultak és hozzájárulnak szárszói NABE
közösségünk sikeres és eredményes
működéséhez. Nyitottak vagyunk, szeretettel várjuk közösségünkbe a tenni
akaró Lányokat, Asszonyokat!
Dancsecs Klára,
a NABE szárszói csoport
vezetője

A Somogyiak Baráti Köre kiállítása

A 40 éves Somogyiak Baráti Köre
művészeinek alkotásaiból rendezett
kiállítás megnyitója. Fotónkon Dr.
Gyenesei István, Németh Julianna,
Obádovics J. Gyula és Fekete János
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Balatonszárszóval a barátságunk
régi, szívesen látott vendégek voltunk
mindig, ami köszönhető Dorogi Sándornak és Csukás Istvánnak. Nyolc évvel
ezelőtt pedig Szárszó mutatkozott be
nagy sikerrel Budapesten. A Somogyiak Baráti Köre 40 éve alakult, Csurgón
kezdtük az ünneplést, majd Kaposváron
a Kormányhivatal Galériájában mutatkoztunk be, és most itt vagyunk. Nagy
izgalommal és lelkesedéssel készültünk a kiállításra, amelynek fő szervezője Bakocsné Szűcs Klára. A megnyitó
ünnepség nagyon színvonalas volt. A
résztvevőket dr. Gyenesei István volt
miniszter, alapító tagunk köszöntötte
megható szavakkal. A műsorban közreműködtek a zeneiskola tehetséges
növendékei és tanárai. Láthattuk Kószó
András Somogyországról készített film-

jét, amihez a verset Szijj Ágnes mondta
el. Dr. Vancsakovszki Gábor pohárköszöntője után a szép számmal jelen
levő közönség megtekintette a festményeket, fotókat, miközben örömmel
üdvözölték a régi kedves ismerősöket.
Köszönjük Fekete János polgármester
úrnak, hogy lehetőséget kaptunk a kiállítás megrendezésére, és köszönjük
Németh Klaudiának a lebonyolításban
való sok-sok munkáját. Somogyi barátsággal hívjuk és várjuk a szárszóiakat a december 4-én 14 órakor kezdődő kiállítás-megnyitónkra a Dési Huber
István Művelődési Házba! (1098 Budapest, Toronyház utca 17/B)
Németh Julianna
a Somogyiak Baráti Köre
elnöke
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„De szeretnék gazdag lenni, egyszer libasültet enni…”
November 13-án, szombaton a József
Attila Emlékház és a József Attila Művelődési Ház közös szervezésében új,
remélhetőleg hagyománnyá váló gasztro és kézműves rendezvény került be a
település őszi repertoárjába, amely nem
volt más, mint a Márton Napi Dínom-dánom. A helyi és környékbeli termelőket,
szolgáltatókat és kézműveseket tömörítő vásár, hasonlóan a 2014/2015-ös
Csokoládéfesztiválhoz, az Emlékház jól
bevált helyszínén zajlott, ahol déltől este
8 óráig szólt a zene, tetőfokára hágott a
vidámság, folyt a bor, a kézműves sör,
valamint az utolsó morzsáig elfogyott
minden libacomb, ludaskása, zsíros
kenyér és sütemény (sok más mellett
persze), köszönhetően annak a több

Az esemény hangulatához Havai
Gábor zenés előadása is hozzájárult

Online nyereményjátékot hirdettünk. Díja a BŐSÉG KOSARA volt, mely tartalmazta a Márton Napi Dínom-dánom szolgáltatóinak legínycsiklandóbb
termékeit és meglepetéseit 46 000 Ft értékben
száz látogatónak, akik a relatíve hűvös
és ködös idő ellenére is úgy döntöttek,
hogy Balatonszárszóra látogatnak eme
novemberi hétvégén.
Rendezvényünk sikeréért köszönet
illeti a Dézsma Pince és az Esszencia
Ház, az Ösztön Pince, a Kistehén Burger
Étterem, a Nagy Alma Bolt, a Zöld Csírák

Mennyországa, az Anita Sajtjai, a KIRO
Sörfőzde, A Mi Kis Kertünk és az Ági Kreatív Műhelye tulajdonosait, Rózsa Líviát,
valamint a Szárszóért Kft.-t és a kulturális intézményeink munkatársait.
		
		

Matkovics Diána
múzeumpedagógus

József Attila Művelődési Ház beszámolója
A 2021. évi „Szárszói Nyár” programok
szervezése sajnos nehezen indult, a vírus
által kialakult szabályozások miatt. Több
mint fél évig nem volt nyitva a művelődési
ház a lakosság felé, és az esetleges újranyitásról sem lehetett tudni bővebben. Ezen
okok miatt nehezebben és később lehetett
neki állni a rendezvények szerevezésének,
kérdéses volt, hogy egyáltalán, lehet-e
programokat szervezni és azokat mikortól és milyen formában. Az a közösségi
hely, ahol eddig a különböző generációk
találkozhattak, ami bizonyos programoknak, szakköröknek adott helyszínt, ahol
művészeti csoportjaink tudtak találkozni,
csendben várta, hogy újra élettel legyen
tele. Zárás ideje alatt sem tétlenkedtünk,
egy nagyobb lomtalanítást csináltunk az
épületben, raktárainkat rendbe tettük. Bizonyos események, programok átkerültek
az online térbe, ami egy új dolog volt a számunkra is. A személyes találkozások megszűntek, ezáltal új lehetőségeket kellet
keresni, ami az egész szakmának nehézséget okozott. Húsvétkor megszerveztük
Szárszó első tojásfáját, ami nagyon ked-
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velt volt a lakosság és a nyaralótulajdonosok körében is Idén a gyereknap is kicsit
másképp zajlott, így egy új programot találtunk ki, egy kincskeresést szerveztünk a
településen. Az első rendezvényünk, amit
már a szokásoknak megfelelően tudtunk
megtartani a Halfőző verseny volt. Sok
idő nem állt a rendelkezésünkre, viszont
fontosnak tartottuk, hogy megvalósítsuk,
mivel az emberek már igazán „ki voltak
szomjazva” a találkozásra főleg a gasztronómiai rendezvényekre.
Az intézmény a megszokott módon ismét újra működhetett, újra élettel volt tele,
így különböző táboroknak adott helyszínt,
valamint az „Országos nyugdíjas ki mit
tud” döntője is itt került megrendezésre.
A tavaszi esküvők átkerültek a nyári és az
őszi időszakra, ami szinten befolyásolta a
programjaink tervezését. A költségvetést
nézzük szerencsés helyzetben voltunk,
mert sok rendezvény nem került nekünk
költségbe. Kiemelném az egyik csapatot, aminek műsor értéke meghaladta valójában a fél millió Ft-ot, ez a produkció
színvonalán is meglátszódott. Ezekkel a

fellépésekkel nem lehetett hónapokkal
előtte számolni, mivel ezek a felkeresések
hetekkel vagy napokkal előtte történtek
meg. Igény volt „Disco”-ra is, így összesen
a strandon és a pavilonnál 6 alkalommal
került erre sor. Csatlakoztunk az ingyenes
„Nyáriesti koncertek” programsorozatához, ami „Klassz a parton” címet viselte,
ami a Központi Strand napozóstégén került megrendezésre, olyan nevekkel, mint
Érdi Tamás. Új kiállításokkal gazdagodott
a település, és ami a legfontosabb, hogy
köztük volt helyi amatőr művész is. Továbbiakban is fontos több lehetőséget adni,
hogy megismerhessék Őket és munkásságukat. Nemzeti Művelődési Intézet által
hirdetett pályázatán 1millió Ft-ban részesültünk, amit a Szárszói Szüreti felvonulás
és mulatság rendezvényére használtunk
fel.
Létrehoztunk egy közösségi oldalt, ahol
az aktuális programjaink a jövőben is megtalálhatóak lesznek.
		
		

Németh Klaudia
kulturális koordinátor
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fotó: Kurucz Szakály Melinda

fotó: Ütő-Siklódi Anikó

fotó: Kurucz Szakály Melinda
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fotó: Németh Klaudia
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fotó: Németh Klaudia

fotó: István Györgyi

fotó: Németh Klaudia
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fotó: Nagyné Kelemen Krisztina
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Demeter Anett bemutatkozása
Bár Székesfehérváron születtem és
Pákozdon nőttem fel, már több mint
öt éve aktívan jelen vagyok Balatonszárszón, egy éve pedig itt is élek. Számomra a Balaton és környéke mindig
csak a nyarat jelentette, és kicsiként
el se tudtam képzelni, milyen lehet
ténylegesen itt élni. Székesfehérváron
jártam iskolába, ott érettségiztem, és
mivel még nem tudtam eldönteni, mit
szeretnék kezdeni az életemmel, ma-

radtam ugyanabban az iskolában és
elvégeztem egy logisztikai ügyintéző
OKJ-s képzést. Mikor diákéveim alatt
Fehérváron megismerkedtem egy lán�nyal, aki Balatonszárszón lakott, ez volt
az első kérdésem: laknak emberek a
Balatonnál? Hamar barátnők lettünk,
ami szerencsére a mai napig tart, és
rajta keresztül ismerkedtem meg ezzel
a kedves faluval. Ő mutatott be annak
a fiúnak is, akivel azóta együtt élek itt.
Sokan találkozhattak már velem a központi strandon található 2xi Csilla büfé
pultjában, ahol a 2021-es szezon volt az
ötödik nyaram. Ott alkalmam nyílt megismerkedni több helybélivel és nyaralóval is
egyaránt. Párommal, akinek az anyukája
üzemelteti a büfét, három évig Budapesten éltünk, tanultunk és dolgoztunk. Levelező tagozaton elvégeztem a Budapesti
Gazdasági Egyetem gazdálkodás és menedzsment szakot. Mellette pedig egy
ömlesztett gabona szállítmányozó cégnél dolgoztam, melynek vezetőjével a büfében találkoztam, ahol vendégként látogatott el hozzánk. Beszélgetni kezdtünk,
amiből kiderült, hogy én Pesten kerestem
munkát, neki pedig pont olyan cége volt,

ami a logisztikus végzettségemnek megfelelt. Kellemes véletlen volt ez.
Már egész kicsi korom óta írok, de a
pesti éveim alatt döntöttem el, hogy ezt
komolyan szeretném csinálni. Első könyvemet, ami idén tavasszal jelent meg Az
Alvilág őre címmel, már Szárszón fejeztem be, és a folytatást is itt írtam meg,
mely novembertől már rendelhető, valamint mind a két könyv megvásárolható a
Fő utcában lévő könyv, papír és írószerboltban is. A történet főhőse Ruby Red,
aki az alvilág gengszter világába tartozik és tevékenykedik friss kezdőként egy
speciális kiképzőhelyről kikerülve, egy
úgynevezett Elit csoport tagjaként. Az
élete kicsit sem nevezhető könnyűnek,
mivel az amúgy is veszélyes világ hirtelen még veszélyesebbé válik számára,
miközben próbálja megtalálni a helyét
és önmagát az életben. Helyzetét nem
könnyíti meg a mellé kirendelt jóképű
társa, Junior sem, akivel nem indul valami fényesen a kapcsolatuk.
Ajánlom mindenkinek, aki izgalomra
vágyik, nem riad el néhány durvább jelenettől és szereti, ha a rejtélyes szálak
között némi romantika is megbújik.

Iskolai hírek

Rajzverseny
Intézményünk 4 ifjú tehetsége vállalta
a megmérettetést, hogy részt vegyen a
Balatonszemesen megrendezésre kerülő Reich Károly Illusztrációs versenyen.
Két feladatot kellett teljesíteni:
1. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
illusztrálása
2. Csendélet gyümölcsökkel.
Annak ellenére, hogy ez egyéni verseny, példamutató összefogásuk, segí-

tőszándékuk egymás iránt végig jelen
volt a felkészülés és verseny során.
A magas színvonalú megmérettetés
rengeteg élményt nyújtott kis csapatunknak. Ferenczi Fanni, Kovács Vivien,
Szabó Regina és Yermolaieva Ivanna
gyönyörűen elkészített rajzaikra, festményeikre méltán büszkék lehetünk!
		

Kisfonai Ágnes

Hírek
- 2021. november 16-án várjuk az első osztályba az óvó néniket
- 2021.december 2-án kerül megrendezésre a József Attila szavalóverseny iskolai fordulója
- 2021. december 14-én a Kismesemondók mérettetik meg magukat
- Téli szünet időpontja: 2021. december 22 - 2022. január 3. Szünet előtti utolsó tanítási nap december
21. Találkozunk 2022. január 4-én.
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Ruszkik haza!
Szubjektív beszámoló egy ünnepség hátteréről
Az idei évben az ötödik osztályosok,
vagyis az osztályom kapta az októberi
nemzeti ünnep műsorának lebonyolítását. Magyartanáruk, Sánta Gyöngyi
kezdte a háttérmunkát azzal a tervvel,
hogy a gyerekekkel egyfajta színdarabként próbálja meg feldolgozni a témát.
Jómagam a videók, hangok, zenék,
vagyis a technikai háttér összeállításában és a próbák levezénylésében segítettem. Nem könnyítette meg a dolgunkat, hogy a kisdiákoktól, életkorukból
adódóan távol álltak az akkori események, és a történelemórákon sem lehetett még téma ez a korszak.
Így aztán először háttérbeszélgetések, fotónézegetés keretében ismertettük meg velük az akkori időket, és
egyszersmind mi magunk is elmélyítettük az erre vonatkozó ismereteinket. A
szöveggel való ismerkedés, az olvasópróbák, majd a későbbi színpadi próbák
során is sokszor magyaráztuk, mi volt,
hogy volt az ötvenes években.
A gyerekek a felkészülés hetei során
lassanként egyre nagyobb átéléssel jelenítették meg a történetben szereplő
diákokat, felnőtteket, a hangosan zúgó
tömeget: Ruszkik haza! Az irodalmi
betétek ugyancsak egyre kifejezőbben
szólaltak meg a szájukból. Természetesen a szünetekben újra locsi-fecsi csapatként szusszantak, viccelődtek – volt
bennük energia bőven. A csemetékkel
közös ötletelések, a hatékony anyag�-

gyűjtés révén a korhű színpadkép is
kezdett kialakulni. De még mindig lehetett csiszolni sok apróságon, még mindig kétségekkel vártuk a nagy napot.
Azért volt, aki megjegyezte: „János bácsi, szerintem nagyon sokat fejlődtünk!”
Erre csak helyeslően válaszolhattam.
Végül eljutottunk a fény- és hangpróbákig, ahol bizonytalanságaink kezdtek
végképp eltűnni. Amikor begyűjtöttük
segítőink első elismerő pillantásait, akkor kezdtünk megnyugodni: jól alakul a
műsor.
Az októberi ünnepre már magabiztos kisdiákok szíve csak akkor szorult
össze kicsit jobban – ahogy később elmondták –, amikor sok-sok érdeklődő
töltötte meg a balatonszárszói művelődési ház széksorait. De ez igazából nem

látszott rajtuk, a sok munka megtette a
hatását. Amikor a narrátor a műsor közben higgadtan kipillant tanárára, hogy
megkapja a megerősítő fejbólintást,
amikor a nézők számára fel sem tűnő
módon segítik ki egymást a színpadon
a gyerekek, akkor minden rendben van.
Szóládon már szinte rutinosan, teljesen megnyugodva alkalmazkodtak a
szereplők az eltérő helyszínhez, feltételekhez. Szinte kis színjátszó csoportként működtek. Biztosra veszem, hogy
ez a pozitív élmény a jövőben is vis�szaköszön más műsorok előkészítésekor vagy akár az ’56-os történelemórák
során.
		
Bencs János
		
ötödikes osztályfőnök

Diákjaink megérdemelten kaptak nagy tapsot,
számos elismerő megjegyzést akkor és azóta

TeSzedd!
A Balatonszárszói József Attila Általános Iskola 2021. október 19-én szervezte meg a hagyománynak számító
szemétszedést. A pandémia miatt az
előző két esztendőben elmaradt eseményt nagy izgalommal várták diákjaink, ami szám szerint már az ötödik önkéntes hulladékgyűjtési alkalmunk volt
az elmúlt évek során.
A tanítási órák után, az ebéd elfogyasztását követően a felsős napközis
csoportok, valamint számos lelkes
önkéntes diákunk az intézmény négy
pedagógusának vezetésével, a balatonszárszói önkormányzat jóvoltából,
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kisbuszokkal kivonult a település déli
külterületére. Az itt futó M7 autópályát gyümölcsösök, szőlő ültetvények,
szántóföldek szegélyezik. A 14 órás
megérkezés után a tanulók munka- és
balesetvédelmi oktatásban részesültek,
majd kitöltötték a jelenléti íveket.
A verőfényes késő őszi száraz időjárás jóvoltából a helyszínen töltött
másfél óra alatt az 5. 6. 7.a 7.b és 8.
osztályos diákhad kíméletlen pusztítást
végzett a földút mellett hanyagul eldobált, járművekből kirakott, utánfutóról
lehajigált háztartási hulladékok körében.

Örömmel konstatáltuk, hogy idén
„csak” 20 zsák szemét volt a termés. A
korábbi esztendőkben több hulladékot
gyűjtöttek diákjaink. Ha folytatódik a javuló tendencia, még az is elképzelhető,
hogy jövőre üres zsákokkal készülnek a
fotók!
		
Dankházi Bence
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Márton-napi vigadalom
2021. november 12-én került sor a József Attila Általános Iskola Szülői Munkaközösségének szervezésében a Márton-napi vigadalomra. Késő délután a
gyermekek és a pedagógusok együtt indultak az iskolától a művelődési házhoz.
Kezükben ott volt a világító kislámpás,
amelyekkel a hagyomány szerint a jó
cselekedeteket juttatják el az emberekhez. A feldíszített művelődési ház udvarán vártuk a felvonulókat, az alkalomhoz
illően libazsíros kenyérrel, a szülők és
nagyszülők által sütött temérdek men�nyiségű finomabbnál finomabb süteménnyel, forró teával, üdítővel. Mindenki
kedvére lakmározhatott, s közben az
asztalokra kihelyezett adománydobozok
is szépen gyarapodtak. Mikor teljesen
sötét lett, egy hatalmas máglyát gyújtot-

tunk a gyermekek nagy örömére. Jó volt
látni a vidám gyermekek arcát, ahogyan
nagyokat kacagtak a tűz fényénél.
Voltak, akik elmerengve nézték a lobogó lángokat, voltak, akik kislámpásaikkal futkároztak a sötétben, s közben a
szalmabálákon egyensúlyoztak. Külön
öröm volt látni azt is, hogy egyes gyerekek, akik saját készítésű dekorációjukat
is elhozták, sőt némelyek saját maguk
által gyártott plakátokon népszerűsítették a rendezvényt. Azt hiszem ismét
bebizonyosodott, hogy még ebben a
„viharvert világban” is együtt lenni jó, és
együtt tenni a közösségért, gyermekekért nagyszerű dolog, ami örömmel tölt
el mindannyiunkat. Bízom benne hogy
minden résztvevő pozitív élménnyel,
feltöltődve tért haza a rendezvényről,

A Márton napi néphagyomány szerint ezen a napon minél többet esznek,
isznak az emberek, annál több erőt és egészséget kapnak a jövőben

Ökoiskola lévén nagyon fontosnak
tartjuk a környezettudatosságot, ezért
szervezi iskolánk a hagyományos
gyűjtőakcióit. A gesztenyét október
20-án, a papírt november 4-én
fogadta iskolánk
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Az estére egyre hidegebbé váló idő
nem ijesztett meg senkit, együtt
élveztük a tűz melegét
és jó szívvel gondol erre az estére. Az
adománygyűjtő dobozokban, üvegekben
elmondhatjuk, hogy komoly összeg, 100
020,- forint gyűlt össze, amit reményeink
és tudásunk szerint a leghasznosabban
fogunk elkölteni iskolánk gyerekeire. Külön köszönjük azok támogatását is, akik
a rendezvényen adott adományaikon
túl is támogatták ezt a délutánt: Balassa Krisztina, Bán István, Árpás Pékség,
Fekete János, Varga Tamás, Torma Tamás, Torma László, Nagy János, Dorogi
Sándor, Pacskóné Szalai Renáta, Szabó
Cukrászda, Rózsás Elemér, Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata, Teleki
Község Önkormányzata, Nagycsepely
Község Önkormányzata, Kötcse község
képviselőtestülete. Köszönöm, hogy
eljöttetek, köszönjük a támogatást, és
hogy együtt, közösen őrizhettük ezt a
szép hagyományt!
		

Kovácsné Bartha Gabriella
az SZMK elnöke

A Lázár Ervin Program keretében a 4. osztályos tanulóink Huzella Péter
előadásán vehettek részt
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Óvodai, bölcsődei hírek / Programok

Néphagyományőrzés óvodánkban
Minden évben nagy hangsúlyt fektetünk népi kultúránk és hagyományaink
ápolására, mely egyben szerves része
nevelési programunknak. A néphagyományőrzést rendszeresen és tudatosan
építjük be a nevelői munkánkba, pl.:
ünnepeinkbe, hétköznapjainkba, barkácsolásba, ének-zenei foglalkozásokba,
mozgásos játékokba. Óvodapedagógusaink olyan elhivatottsággal, lelkesen és
örömmel adják át a néphagyományhoz
kapcsolódó tevékenységeket, hogy a
gyermekekben nem csak az érzelmi kötődés erősödik, hanem komplexen fejlődik személyiségük is.
Legutóbb Márton nap alkalmával

Mórocz Adrienn (Thália Színház
előadója) BORIBON című mese
előadását néztük meg a József Attila
Művelődési házban

ismerkedtek meg a gyermekek Szent
Márton élettörténetével, hozzá kapcsolódó hagyományokkal, népszokásokkal.
Pedagógusaink példaértékű foglalkozásaikkal olyan gazdag élményeket nyújtottak mindkét csoportban, hogy a gyermekek a mai napig jó szívvel emlegetik.
Volt kukoricamorzsolás, libaetetés,
mozgásos játékok libával, libás mesefeldolgozás, libabáb készítés, termésekből

képkészítés, libatollfújás… és még sorolhatnám.
Képeinken az önfeledt játék öröme
látszik.
Sok szeretettel békés és áldott karácsonyi ünnepeket kíván a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde apraja és nagyja!
		
Magda Ilona
		
óvodavezető

Néphagyományőrzéshez kapcsolódó élmények gazdagításához találtunk egy nagyon
jó szakembert Katona Adrienn néptánc oktató személyében. Nagyon gazdag magyar
népdaltudással és gyönyörű énekhanggal rendelkezik. Heti egy alkalommal
dobja fel testünket-lelkünket a népzenei játékok örömével, szeretetével.
Minden héten újabb népi játékkal ismerkedhetnek meg gyermekeink

A közelgő karácsonyi ünnepkör feldolgozását is hagyományaink ápolásával
adjuk át gyermekeinknek

Október 22-én, a Diákönkormányzat
szellemes délutánján az alsósokat
meglepték jelmezbe beöltözött felsős
diáktársaik. Rejtvényekkel, találós
kérdésekkel, játékos, mozgásos
feladatokkal szórakoztatták a kicsiket,
akik édességet kaptak jutalmul
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Asztalitenisz
hírek
A tornaterem lezárása miatt a művelődési házban voltak az edzések. Októberben megindultak a csapatversenyek.
A szakosztály 2 csapattal nevezett.
Első csapat megyei bajnokság, második csapat Balaton környéki bajnokság.
A művelődési házban nem volt mindig
szabad hely a kijelölt időpontban, ennek
ellenére jól teljesítenek a csapatok, a kevés edzés ellenére.
Megyei bajnokság 1.csapat: 4 győzelem, egy döntetlen.
Balatoni bajnokság 2.csapat: 2 döntetlen.
Még nincs vége a bajnokságnak, vannak lejátszatlan mérkőzések, reméljük
meg tudjuk tartani a jó teljesítményt.
		
		

Hüvösvölgyi Péter
szakosztályvezető

Karate hírek
Október 17-én rendezték Szombathelyen a XXI. Sakura Kupa elnevezésű
karate versenyt, melyen Szappanos Lídia 12-13 éves korcsoportban küzdelem
versenyszámban megszerezte az első
helyet!
November 14-én rendezték Szigetszentmiklóson a Sziget Kupát, ahol Nagy
Rebeka 12-13 éves + 48 kg súlycsoportban bronz érmet, Simon Zoltán a + 30
éves kategória + 75 kg súlycsoportjában
arany érmet szerzett.
		
		

U-19 hírek

Őszi Bozsik

„Mit csináltunk ma? Győztünk,
győztünk, győztünk!” – harsogta a
csapat az utolsó meccs után

Az U-11 csapata izgatottan várta az
eredményhirdetést siófoki meccsükön

Július elején kezdtük meg a felkészülést
heti két edzéssel. A létszám elfogadható
volt a felkészülés alatt. Egy edzőmeccset
tudtunk játszani, amit sikerrel vettünk. Augusztus utolsó hétvégéjén megkezdtük az
őszi szezont. A csapat egységes játékának
köszönhető, hogy az őszi szezont a tabella
élén zártuk. 11 mérkőzésből 8-at nyertünk,
2 döntetlent és 1 vereséget szenvedtünk.
Aránylag sok gólt rúgtunk, /59/ és nagyon
keveset kaptunk /9/. Remélem, hogy a téli
felkészülésünk hasonlóan jól sikerül, és
meg tudjuk őrizni az 1. helyet. Gratulálok
mindenkinek az egész éves jó és eredményes munkájához!

Augusztus közepén kezdtük az
edzéseket az idei Bozsik rendezvényekre. Heti két alkalommal szép
számban készültünk, hogy minél sikeresebben szerepeljünk vasárnap délelőttönként Siófokon. U6-9 korosztályban 4 fesztiválon vettünk részt, amin
szép számban eredményesen sikerült
a szereplés. Az idősebb korosztálynál (U11) szintén 4 tornán fociztak
a szárszói gyerekek. Szívesen látunk
5-10 éves lányokat és fiúkat, akik szívesen fociznának, hogy minél több
ügyes gyerek legyen utánpótlás csapataink tagja.

		
		

Ifj. Sarang Sándor
edző

		
		

Varga Barna
edző

Somogyi Péter
edző

SZÜLETÉSEK
2021.10.06-án megszületett
Székely Vince, Manninger Júlia és
Székely Ferenc gyermeke.

2021.10.24-én megszületett
Tamaska Bende, Nagy Zsuzsanna és
Tamaska Richárd gyermeke.

GRATULÁLUNK ÉS SOK
BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!
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2021.08.21-én tartották jubileumi koncertjüket a református templomban Ács
Gabriella énekművész, valamint Tóth-Vajna Zsombor és Gergely orgonaművészek.
A régi billentyűshangszer-specialista és karmester Tóth-Vajna Zsombor a fiatal
magyar zenészgeneráció kiemelkedő alakja, Dr. Tóth-Vajna Gergely
fortepianoművész, karmester, valamint gyermekgyógyász szakorvos szólistaként
Európában és az Egyesült Államokban is koncertezett, míg Ács Gabriella
énekművész, művésztanár eddigi koncertjei során az ország számos kitűnő
zenekarával, karmesterével, a Magyar Állami Operaház művészeivel
dolgozhatott együtt.
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Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Balatonszárszói Közös Önkormányzati
Hivatalban 2021. december 22-től 2021. december 31-ig téli igazgatási
szünet lesz. Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal zárva tart.
Halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben a 30/444 79 93-as telefonszámon
érhetik el az ügyintézőt.
Az ünnepeket követő első munkanap: 2022. január 3.
Megértésüket köszönöm.
						
						

Tóth Zoltán
jegyző

Hasznos
információk
Orvosi ügyelet (Balatonföldvár):
+36-84/340-113
Gyermekorvosi rendelő:
+36 84/363-370
Fogorvos: +36 84/363-999
Háziorvosi rendelés: +36 84/362-778;
+36 30/9621-133; +36 30/4151-569
Tamáskóné Eszlári Szabina védőnő:
+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;
Közvetlen helyi rendőrség
telefonszáma: +36-20/448-7941
Helyi polgárőrség telefonszáma:
+36-30/578-1385
Közterület felügyelő telefonszáma:
+36 30/ 628-4630
Polgármesteri Hivatal:
+36-84/362-501
Központi e-mail cím:
balatonszarszo@balatonszarszo.hu

Impresszum

SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ

Szárszó TV

Gyászjelentés

Magazin műsorral
minden hónap

• Sarang István •
2021.10.08.

második és negyedik
hétfőjén
19 órakor jelentkezünk:
2021. december 13-án és
27-én, valamint 2021. január
10-én és 24-én.
Ismétlés az adást követő szombaton 14 órakor, vasárnap 10
órakor, hétfőn 19 órakor.
Kapcsolat:
szarszotv@gmail.com
Youtube:
www.youtube.com/bszarszotv
2021. NOVEMBER-DECEMBER

• Bagladi Istvánné Turós Mária •
2021.10.29.
• Omischl Ferenc •
2021.11.05.
• Lőcze Zoltán Józsefné •
2021.11.05.
• Lovasi Sándor •
2021.11.09.
• Riba Lajosné •
2021.11.12.
• Huszár Gyula •
2021.11.17.
Részvétünket fejezzük ki
a gyászoló családoknak.

Kiadja kéthavonta:
Balatonszárszó Nagyközség
Önkormányzata
Kapcsolat:
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.
Polgármesteri Hivatal: +36 84/362-501
www.balatonszarszo.hu
szarszoihirmondo@gmail.com
Tervezőszerkesztő, nyomda:
Siópress Kft.
Főszerkesztő:
Matkovics Diána
Szerkesztők:
Dancsecs Klára, Németh Klaudia,
Némethné Szabó Magdolna,
Ütő-Siklódi Anikó
Fotókat készítette:
Németh Klaudia, Matkovics Diána
Címlapfotó: Daria Nagy-Narbutt

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot a
leadott anyagok szerkesztésére. A leadott anyagok
és hirdetések valóságtartalmáért a szerkesztőség
nem vállal felelősséget.
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