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Tiszta szívvel ünnepeltünk
Vendégeink a Költészet Napján: neves irodalmárok, tehetséges versmondók

Witzmann Mihály, Lõrincz Sándor, Lázár Balázs, Dorogi Sándor és Hekeli Klára az
ünnepség megnyitóján. Mellettük a mûsorvezetõk és közremûködõk: Szekér Viktória,
Szabó Csilla és Szekér Bálint.
„Fogadj szívedbe, hadd legyek hûsé
ges fiad!” E fohász, sokszor eszembe
jutott a Költészet Napjára készülve.
József Attila kérése meghallgatásra
talált. Egy egész ország készült tiszta
szívvel ünnepelni. Dorogi Sándor pol
gármester is ezt méltatta a költõ szob
ra elõtt :kultusza lett József Attilának
itthon, de a világban is. Színházak, a
rádió, a televízió szentelt külön és kü
lönleges mûsoridõt e napnak, mûvelõ
dési házak, iskolák rendezvényein
„szólal meg” József Attila és szólalnak
meg költõink. Mi pedig szárszóiak, úgy
érezzük, itt van köztünk.

Hekeli Klára, iskolánk megbízott
igazgatója köszöntötte az ünnepégen
megjelent vendégeket. Witzmann Mihály,
Somogy megye Közgyûlésének alelnöke
azt méltatta, ahogyan a szárszói iskola
immár 26. alkalommal a Nemes Márta
tanárnõ által 1988-ben megtervezett és
húsz éven át irányított versünnepet orszá
gos rangra tudja emelni minden évben.
Megerõsítette: a költészet katedrálisa
Szárszó a József Attila Általános Iskola
szervezésében. Czigány György Prima
Primissima-díjas költõ Orfeusz él címû saját
versét olvasta fel, majd Matyikó Sebestén
József, nyugalmazott múzeumigazgató,

költõ tisztelgett visszaemlékezésében.
Lõrincz Sándor vezetõ fõtanácsos, író a
versmondókat köszöntötte. Kegyelmi pil
lanatként jellemezte, amikor egy fiatalt
megérint egy vers. De ez a nemes vetél
kedõ a tanárokról is szól. Csoóri Sándort
idézte, aki a kultúrát, az irodalmat vé
dõoltásnak tekinti a mai világban. Lázár
Balázs, az Írószövetség elnökségi tagja,
színész és költõ ünnepi köszöntõjébõl és
Nyári László költõ ünnepi érzéseirõl, a
versünneppel kapcsolatos javaslatáról a
2. oldalon olvashatnak részleteket.
Vendégünk volt Gõbölös Izolda, a
Somogy megyei Pedagógus Tovább
képzõ és Szolgáltató Intézet (PTSZI)
igazgatója, Cser Lajosné, a Siófoki
Tankerület Igazgatója, Léner András
rendezõ, színmûvész, egyetemi tanár,
Maárné dr. Molnár Csilla, PTSZI osz
tályvezetõ, akik a megyei versmondó
verseny zsûrijében is részt vettek.
Megjelent az ünnepségen dr. Feledy
Gyula, Kötcse – és Rózsás Elemér Szó
lád polgármestere.
A koszorúzás után Erdélyi Ernõ
festõmûvész kiállítását nyitotta meg
Süli Ferenc fõszerkesztõ, majd a vers
mondóké lett a fõszerep. Nagyon sok te
hetséges fiatal jelentkezett. A megye 20
iskolájából 39 diák és felkészítõ tanáruk
jött el. A gyõztesek az eredményhirde
téskor tudták meg, hogy Nagyatádra és
Veszprémbe is továbbjutottak. Iskolánkat
Kálosi Norbert (8. osztályos), Berta Bog

József Attila születésnapján, a Költészet
Napján a költõ szobra elõtt helyezték el
koszorúikat a tisztelgõk.
lárka (7. osztályos) és Kálosi Roland (5.
osztályos) képviselte.
A délután maradandó élménye Be
recz András Kossuth díjas mesemondó
mûsora volt.
(Folytatás a 2.oldalon)

Muskátlis ablakok az iskolában

Az óvodások
virágos kertje
Egy ház ékessége a kertje. Ha az udvar
gondozatlan, lehet egy ház kacsalábon
forgó vár is, mit sem ér. Egy város, egy
település ékszerei a parkjai, az utcák
virágai, fái, bokrai. Képzeljünk lelki
szemeink elé egy fehérre meszelt falusi
házat, parányi barna ablakaiban piros
muskátli! Maga a gyönyörûség.
Ajándékba kaptuk ezt a Földet,
hogy megmûveljük, óvjuk, öleljük át két
kezünkkel.
Az április 20-i hétvégén a szárszói
édesanyák a gyerekeikkel válogattak a
Dula-kertészetben. A kicsiknek határo
zott kívánságaik voltak, melyik virágot
szeretnék. Hétfõn ugyanis – a Föld
Napján – az óvoda kertjében mindenki
elültette a saját kis palántáját. Nincs is
annál nagyobb gyönyörûség, mint a
fejlõdést, a szépséget szemlélni!
És mit vettem még észre ezen a
hétvégén? Hogy virágért állunk sor
ba! Hála Istennek! (Nem kenyérért!)
Annyian vágyunk a szépre, a szemet
gyönyörködtetõre.

A saját virágaikat ültették el és gondozzák majd az óvodásaink.

Minden tanterem ablakában muskátli díszlik. A tanulók ültették, és õk is öntözik majd
a virágokat.

www.balatonszarszo.hu

Emlékeznek a dalra? (Az ’56 utáni
ra?) Muskátlis ablakok, hozzátok száll
minden álmom… Engem 7-8 évesként
mindig megborzongatott a disszi
densek dala. El sem tudtam képzelni,
hogy máshol éljek. Nekem a muskátli a
hazaszeretet virága.
S most – a Föld Napján – a szárszói
diákok 80 muskátlit ültettek el balkon
ládákba, és ez díszlik az iskolánk
minden ablakában. S akik a rávalót
összeadták: Fekete János önkormányza
ti képviselõ egy havi tiszteletdíját aján
lotta fel, és Mikulcza Gábor képviselõ
és Kemény Gábor kertészeti vállalkozó
is hozzájárult a virágosításhoz.
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„A vers legyen veletek!”
(Folytatás az 1. oldalról)
Lázár Balázs a Magyar Írószövetség
nevében kívánt szép Költészet Napi ün
neplést. Mint költõ és színész így mondta
el vallomását: A vers, mint egy szakrá
lis tett, összeköt minket leglényegünk
kel és a világmindenséggel, ahogy
az éppen száz éve született Weöres
Sándor írja Ars Poetica címû versének
harmadik versszakában: „Fogd el a lé
lek árján fénylõ forró igéket/táplálnak,
melengetnek valahány világévet/ s a
te múló dalodba csupán vendégségbe
járnak/ a sorsuk örökélet, mint sorsod
örökélet/ társukként megölelnek és
megint messze szállnak..”.
S most mégis eszembe jut egy
gazdasági igazgató barátom nem
rég elejtett mondata, a vers az olyan
régi dolog, a huszonegyedik század
ban már nincs realitása. S ez elgon
dolkoztatott, hogy vajon ma, 2013ban, mikor egy digitális kütyübe
könyvtárakat lehet feltölteni, mikor
gazdasági válság van és sokaknak
nemhogy verseskönyvekre, de szám
lákra sem telik, mikor recseg-ropog
alattunk-velünk Európa, s benne az
európai kultúra bölcsõje, Hellász, s
az egész emberiség egy összezava
rodott hangyabolyhoz hasonlít, nem
anakronizmus-e ez az ünneplés?

Czigány György saját versét hozta el az ünnepre.
Én azt hiszem, hogy a vers az em
beri létezés egyik szellemi csúcstelje
sítménye. A gondolatból, szavakból,
költõi kép, leírt, tapintható anyag lesz,
s a papírlapok között világok hullá
moznak. Mintha a teremtést folytatnák
a versek is kicsiben. Hiszen ma már
tudjuk, hogy a Világegyetemben is
csak 5 százalék, ami látható anyag,
21 százalék a rejtélyes sötét anyag,
s a legnagyobb rész, bizony a még

Nemes Márta a diákjaival koszorúzott.

Szárszó a József
Attila Színházban
„A költészet napja balatoni színekkel,
emlékekkel, újnyugatos ízekkel” ...
Szólt a mottója a Magyar Turizmus
Zrt. és az Újnyugat Irodalmi Kör legújabb
rendezvényének, amelyet április 11-én
tartottak a József Attila Színházban.
A Balaton számos mûvésznek adott
és ad ma is ihletet, s emlékhelyek és
múzeumok, rendezvények állítanak em
léket azoknak, akikre büszkék vagyunk.
A Balaton mindenkinek jelent valamit:
ezúttal a kortárs költõk és írók szemével
mutatták be a régiót.
Balatonszárszó a megújult József
Attila Emlékházra, valamint a József
Attila díjas Csukás István nevét viselõ
Csukás Színház programjaira hívta fel
a figyelmet.

Berecz András mesemondó vastapsot kapott a szárszói közönségtõl.

rejtélyesebb, láthatatlan, sötét ener
gia, ami mégis összetartja az egészet.
Mint bennünket, embereket a szellem,
a lélek, a gondolat. Aki tehát csak a
matériában hisz, az olyan, mintha 5
százalékra szûkítené gondolkodását.
Tudjuk, erre is volt kísérlet. A kérdésre
tehát a válasz az lehet, hogy éppen a
szellemi energiák, a versekbõl, verses
könyvekbõl sugárzó szellemi energia
az, ami megvédhet minket az anyagi
világ romlásától, mint ahogy a halálés munkatáborokat is azok élték túl
nagyobb eséllyel, akik verseket mond
tak, filozofáltak, meséltek, sõt vicceltek
is. S hogy a nagy technikai fejlõdés
ben, egy fogyó nemzetben, e külön
legesen csodálatos magyar nyelvben,
melyen egyszerre lehet idõmértékes
és hangsúlyos, magyaros verset írni,
lesz-e még negyven-ötven év múlva
is Költészet Napi ünnepség? Ha a
jövõ emberének még lesz emberarca,
ahogy Nagy László mondta, akkor bi
zonyára.
A mostani Költészet Napjának, tehát
azt gondolom, éppen ezért a szokásos
nál is nagyobb a jelentõsége, nemcsak
segít élni s általa is enyhülnek válság
ban vergõdõ világunk feszültségei, de
talán magát a gazdasági válságot
is a versekbõl sugárzó szellemi ener
gia, kulturális innováció s magyar kul
turális identitás gyõzheti le, melynek
nyilvánvaló megtestesülése a Költészet

Múzeumpedagógus az emlékház élén
Fiatal, új vezetõje van a József Attila
Emlékháznak, Matkovics Diána szemé
lyében, akitõl egy rövid bemutatkozást
kértünk. Mindig is vonzott az irodalom,
és az írás, ezért esett választásom a
továbbtanuláskor a kaposvári Toldi
Lakótelepi Általános Iskola és Gimná
ziumra, mert úgy éreztem, ez az iskola
hozzásegíthetne késõbbi írói karrierem
kiépítéséhez. A felvételin is egy saját ver
set mondtam, ami szerencsére meghozta
a várt eredményt. Az utána következõ
idõszak a Kaposvári Egyetemen viszont
érdeklõdésemet (az írást kissé háttérbe
szorítva) a közösségi munkák, a mûvelõ
désszervezés és a múzeumok irányába
terelte. Elsõdleges célom (gyermekkori
emlékeimnek köszönhetõen) az lett, hogy
a diploma után szívemnek kedves helyére,
Balatonföldvárra kerülhessek vissza. Ez

kis részben sikerült is, és megízlelhettem,
milyen belefolyni szeretett városom min
dennapi életébe, szórakoztatni a lakókat.
Megismertem egy intézmény mûködésé
nek rendjét, és új kapcsolatokat alakíthat
tam ki. Ennek következtében háttérbe
szorult múzeumok iránti érdeklõdésem,
de sose halványult el teljesen. Ezért is örül
tem, mikor idén márciusban lehetõséget
kaptam, hogy Balatonszárszón, a József
Attila Emlékház múzeumpedagógusa le
hessek. Ez a lehetõség magába foglalja
azon vágyaimat, hogy hasznos legyek
egy közösség számára, hogy kulturális
értéket közvetíthessek, és védjek, de a
legfontosabb érv (múzeumpedagógiai
szemléletemnek köszönhetõen), hogy ezt
az emlékházat olyan hellyé formáljam,
mely a kultúra kedvelõket, és a kevésbé
„ráhangoltakat” is becsalogassa.

Napja. Ez a nagyszerû hagyomány,
immár 49 éve folyamatosan értéket
teremt és példát ad, s nem engedi el
uralkodni rajtunk a rosszkedvet, kishitû
séget, megújulásra, gondolkodásra,
életre sarkal. Merjünk tehát tiszta szív
vel, bátran ünnepelni s kívánok mind
annyiunknak sok szép versélményt, új
felfedezést! A vers legyen Önökkel!

Ünnep utánérzések
nélkül
Szárszóra menni nekem egyfajta zarán
doklat, spirituális utazás egy világba,
ami van, de valahogy még sincs – így
vallott érzéseirõl Nyári László költõ,
amit a fenti címen a blogjában közzé
is tett. A kiüresedett ünnepek helyett azt
javasolja: Igen, legyen a költészet ün
nepe valódi ünnep. Mert az lehetne, a
költõk hazájában gondoljuk csak végig
a sohasem teljes névsort. Legyen hát a
jövõ évtõl hivatalos állami ünnep ápri
lis 11-e, mely éppen akkor ötven éve
lesz, hogy a költészet ünnepe. Eme
cél érdekében oldalt is indítok, kérem,
mindenki tetszikelje, aki úgy gondolja,
hogy megérdemlünk egy valódi ün
nepet.
Jó szívvel ajánljuk az egész írást az
ünneprõl való elmélkedésre.

A Balaton Erdélyi
Ernõ ecsetjével
Hit és bátorság, tehetség és elkötelezett
ség kell ahhoz, hogy a magyar tengert
úgy mutassa be egy mûvész, ahogy azt
Erdélyi Ernõ teszi, mondta Süli Ferenc,
a Balatoni Futár címû lap fõszerkesz
tõje a Költészet Napja alkalmából nyílt
kiállítás megnyitóján. A vászonra vitt
vallomások valóban különös, merész
színvilágban ábrázolják, láttatják a
természet vibrálását, játékát, különös
szépségét.
A mediterrán hangulatok ott vannak
a pannon ember érzésvilágában is.
Erdélyi Ernõ azonban azt is megmu
tatja, hol van az otthona. A fonyódi
domboldalról festett tájképei arról val
lanak: ez az atmoszféra ad igazán
ihletõ erõt!
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Édes
a szabadság
„Oh, szabadság, hadd nézzünk
szemedbe!
Édes a szabadság tiszta levegője”
Az idézet a Kemendi Istvánné tanárnõ
által szerkesztett verses, zenés összeállí
tásból való, amit általános iskolánk
tanulói adtak elõ az 1848-49-es sza
badságharc és forradalom évfordulója
tiszteletére. A dokumentumokkal, filmes
betétekkel megelevenített visszaem
lékezés valóban elgondolkodtató volt
abból a szempontból is, hogy Petõfi
születése után Himnuszunk, Szózatunk,
Nemzeti dalunk „születik”. Mindhárom
békés követelése a szabadságnak, lé
lek szerinti imádság. Az ünnepségen
közremûködtek a Szárszó Néptánc
együttes férfitáncosai is.
Részletek az ünnepi szónok, Dan
csecs Klára gondolataiból:
A több mint másfél évszázaddal
ezelõtti eseményekre emlékezve fel
vetõdik a kérdés, mi tette ezt a napot
a magyar történelem egyik legfonto
sabb dátumává, mi az az erõ, amely
annyi vérzivataros, olykor válságos,
sõt szégyenletes évtizeden át, tisztán
õrizte meg a magyar nép lelkében és
emlékezetében az akkor történteket?
Miért tudtak ekkora változást vég
hezvinni a 48-as hõsök? Ez a nagy

Az iskolánk diákjai adtak emlékmûsort a szabadságharcra emlékezve.
titok, amelynek nyitját keressük azóta
is minden március 15-én. Nem tudunk
arról, hogy különleges tudományuk
vagy éppen csodafegyverük lett volna.
Nem volt varázspálcájuk, nem voltak
birtokában mágikus földöntúli módsze
reknek és képességeknek sem. Minden
arra vall, hogy Kossuthtól Petõfiig, Bem
tábornoktól az egyszerû gyalogos hon
védig ugyanolyan földi halandók vol
tak, mint mi, mai magyarok vagyunk.
De õk tudtak valamit, amire ma
legalább akkora szüksége van a mai
magyarságnak, mint nekik volt akkor.
Tudtak hinni. Nemcsak a Gondviselés
ben, nemcsak a jövõben. Tudtak hinni
abban, hogy az õ akaratuk változtatni
fog a világon. Hittek abban, hogy vál
toztatni tudnak, akár a hatalmas Habs
burg birodalom ellenére is. Ez talán
nem tûnik soknak, a döntõ pillanatban
azonban kiderül: mégis ez a legtöbb.
Az ember korszakos változásokat vihet

A Szárszó Néptáncegyüttes férfi tagjai egy verbunkkal idézték a kort.

végbe, ha hisz saját szabad akara
tában. Ha ezt a hitet másoknak is át
tudja adni, ha másokkal együtt meg
tudja sokszorozni.
Legyünk büszkék elõdeinkre, akik a
megfelelõ pillanatban, a kor követelmé
nyeinek megfelelõen cselekedtek. Iri
nyi, Petõfi és a többiek elücsöröghettek
volna egy ideig a Pilvax kávéházban,
és várhatták volna ölbe tett kézzel,
hogy az ország dolgai jó irányba for
duljanak. Ezek a huszonéves fiatalem
berek tölthették volna mással is az ide
jüket, mintsem azon gondolkodjanak,
és azért tegyenek, hogy egy modern,
szabad, egyenlõségre épülõ Magyar
ország szülessen. De õk más utat
választottak. Felelõsen gondolkodtak,
és felelõsséget vállaltak a közösségért,
a közös jövõért.
1848. március idusának üzenete
számunkra nem lehet más, mint az if
júság bátorsága, optimizmusa, jövõbe

Egy ünneplõ kisfiú
édesapja
kalapjában.
vetett hite, a változás és változtatás
akarása. Tekintsünk hát most másképp
a szívünk fölé tûzött kokárdára: legyen
a trikolór valóban a magyarság jelképe:
az erõ, a hûség és a remény színe. De
minden elszántság mellé bölcsesség is
szükséges, ahogy 1848. március 15én Petõfi is ezt írta naplójába: „Ne
hezebb a gyermeknek az elsõ lépést
megtennie, mint mérföldeket gyalogolni
a meglett embernek.”
Kívánok sok bátorságot az elsõ lé
pések megtételéhez, hogy igaz legyen
a Kossuth-idézet:
„Ne civakodjunk afölött, hogy mik
voltunk:
egyesüljünk arra, aminek lennünk
kell.”

Látványos volt a lányok nemzeti színû szalagos jelenete.

Volt egyszer egy rózsa- meg egy konyhakert

Szakály tanár úr 90 éve
Kilencven év fényes és fekete napjai, lapjai belefértek
egy röpke órába, amit Szakály József nyugalmazott
tanár úrnál töltöttünk március 28-án, a születésnapján.
Dorogi Sándor polgármester átadta a Miniszterelnök
köszöntõ oklevelét és jókívánságait, amivel egy rend
kívül gazdag életút eredményeit ismerte el. A pedagó
gus pályán, a társadalmi, a kulturális és az egyházi
életben is helytállt. Fizikailag és lelkileg is egyenes
gerinccel jár ma is.
Sopronban, az Evangélikus Tanítóképzõben szerzett
tanítói oklevelet 1943-ban, ami azt jelentette, hogy a
tanulmányai mindvégig a háború jegyében teltek el.
Egy segédlelkész hívta fel a figyelmét Kötcsére, ahol a
két tanerõs iskola mindkét tagja a fronton szolgált. Itt
kezdhette meg 160 gyermek tanítását, míg a kollégái
le nem szereltek. Somogyvámoson is régóta hiányzott
a tanító, ahová a bemutatkozás után meg is választot
ták, és a gyülekezetben a kántori teendõket is elvállalta.
Aztán számára is vége lett a békeidõknek, mert a német
megszállás után munkaszolgálatra sorozták be. Aztán
megkezdõdött a gyalogmenet Ausztria felé. Hét társával

együtt úgy döntött, ezt a határátlépést nem vállalják: egy
horvát falu határában sikerült megszökniük. Ez persze a
normális élethez nagyon kevés volt. Sajóvámoson az is
kiderült, hogy egy szál inge, és semmi felszerelési tárgya
nem maradt a lakásában. De elõször is a tankcsapdákat
kellett betemetni a tanulókkal együtt, hogy vetni lehes
sen. Az élelem után már kezdõdhetett a vidámság, és
megalakította a színjátszó kört, s mint elõadó is szerepet
vállalt a Szabad Föld Téli Estéken, hogy minél hama
rabb helyreálljon az élet.
A családi életében is megkezdõdtek a boldog évek.
Trímmel Vilma óvónõvel kötött házasságából három fiuk
született, ám az elsõ korán távozott az élõk sorából.
Újabb állomás: Szólád. A tanítás mellett õ is beül az
iskola padba, és a pécsi Pedagógiai Fõiskolán elvégzi
a földrajz-biológia szakot, majd két év múlva a mezõ
gazdasági kiegészítõ szakon is sikeresen teljesít. Az
anyagi szûkölködést szellemi-lelki táplálékkal igyekeznek
feledtetni. A megtanult színdarabokkal járják a környék
falvait. Megalakítja a férfi énekkart, míg a téesz-szerve
zés el nem veszi a tagok kedvét a danolászástól.

Következõ állomás: Balatonszárszó, ahol OTP köl
csönbõl megkezdik egy családi ház építését. Több mint
egy évtized a nyugdíjba vonulásáig. Nem csak elméletben,
de a gyakorlati munkába is szereti beavatni a tanulókat.
Sokan emlékeznek még az iskola elõtti rózsakertjére, meg
arra a kis konyhakertre, amiben megismertethette, hogy
mik is azok a zöldségek, amik még nagyobb erõt adnak,
ha saját magunknak termeljük meg.
A születésnapjára a házi gondozói szolgálat munka
társai: Kovács Ágnes, Gombosné Kati és Hubertné Ko
csis Andrea készítették a pogácsát, a születésnapi tor
tát. Az év nagy részében ugyanis egyedül él, nyaranta
viszont elõfordul, hogy nyolc unoka színesíti napjait.
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Csilla szerencsés
száma

Kétszeri Csillának nem volt licitáló ve
télytársa arra a büfére, amelyet már
13. éve mûködtet a strandon. Örömmel
nyugtázza viszont, hogy hosszú távra
tervezhet, mert öt évre szóló bérleti
szerzõdést kötött az önkormányzat a
vállalkozókkal. Igaz, ennek az volt az
ára, hogy a vállalkozók elõre kifizették
az üzlet bérleti díját. Így már õ is vál
lalja a névadást és elkészítteti a Csilla
büfé cégtáblát. És új bútorokat is ren
delt. Változatlanul ragaszkodik, hogy
fából készült alkalmatosságok mellett
egyenek és igyanak a vendégei. Nem
túlzás, hogy törzsvendégei vannak, akik
a szomszédos településekrõl is képesek
ide utazni, ha Csilla féle lángost akar
nak enni. S hogy miért ilyen kelendõ?
Azt vallja, hogy a jó alapanyagon túl a
lelkük is benne van. Azért, mert imádja
a szakmáját, és ezt az érzést átveszik a
munkatársai is, akik többnyire szárszói
fiatalok. Hartestein Szabina például
a kezdetektõl vele van, tehát, úgy is
mondhatjuk, hogy a jobb keze.
Az idén két üzletet nyithat egybe, így
bõvítheti a választékot is. Reméli, hogy
május elsején már belekóstolnak a ven
dégek a balatoni hangulatba, utána pe
dig nagyon jó lesz az egész szezon.

Új utakon a Turisztikai Egyesület
Lejárt az egy év türelmi idõ, amit a
Turisztikai Egyesület Közgyûlése adott
az elnökségnek. Többeknek ismert,
hogy a 2012. tavaszán megtartott köz
gyûlés az akkori elnökség beszámolóját
nem fogadta el, és egyben visszahívta
az egyesület vezetését. A viharos,
pereskedésekkel tetézett idõszakon
túllépve kezdtük meg munkánkat.
Mindenek elõtt a legfontosabb feladat
volt a bizalom helyreállítása, és egy új
szemlélet kialakítása az egyesületben.
Településünk turisztikai arculatának ki
alakítása érdekében több programban
vállaltunk szerepet, reklámkampányban
vettünk részt az ország különbözõ pont
jain. Ilyen volt a budapesti Jégkarnevál,
a hajdúszoboszlói, az igali rendez
vény, és nem utolsó sorban az ország
legnagyobb idegenforgalmi rendezvé
nye, a Budapesti Utazás Kiállítás. Pá

lyázaton nyertünk egy millió forintot,
amibõl többek között elkészült a „Süsü
figurája”, amit talán mondanom sem
kell, bármerre jártunk, meghatározó,
népszerû, és egyben felejthetetlen él
ményt jelentett mindenkinek, aki ta
lálkozott vele.
Elkészült településünk turisztikai szol
gáltatóit népszerûsítõ fényképes kataló
gusunk, amely nagy sikernek örvendett
az Utazás Kiállításon, mivel ilyen jel
legû kiadvánnyal még nem találkozhat
tak az érdeklõdõk.
Kiemelt feladatunk volt az egyesü
let pénzügyi helyzetének takarékos,
és ugyanakkor ésszerû gazdálkodá
sa, melynek eredményeképp megál
lapítható, hogy napi likviditási gond
jaink nincsenek. Nagyban köszönhetõ
ez támogatóinknak, melyek között élen
jár az Önkormányzat. Ez úton is köszön

SÜSÜ Húsvétkor, március 31-én az Igali Gyógyfürdõ meghívásának tett eleget. Együtt
táncolt a gyerekekkel és tornázott a felnõtt vendégekkel. Természetesen meghívott
mindenkit Balatonszárszóra. A rendkívül gazdag nyári programunkban a Csukás
Színházban és számos rendezvényen találkozhatnak vele az idelátogatók.

jük segítségüket. A közgyûlés döntése
alapján ez évben sem emelünk tagdíjat,
mivel ez egy jelképes összeg, ami az
egyesülethez való tartozást jelenti.
Természetesen köszönettel veszünk
magasabb összegû támogatásokat is.
Meggyõzõdésünk, hogy településünk
turisztikai kínálatának mind szélesebb
körû népszerûsítése, a színvonalas
vendégfogadás, a vendégek tisztelete,
megbecsülése kell, hogy jellemezze
valamennyiünk tevékenységét. Ez kell,
hogy legyen egyesületünk új szemlé
lete.
Ennek szellemében határoztuk meg
az elkövetkezõ idõszak feladatait is:
• Új együttmûködési formákat kell ki
alakítani a partnertelepülésekkel
• Az egyesület sajátos eszközeivel
növelni kell a szolgáltatások szín
vonalát
• Honlapunk megújítása, és napra
késszé tétele is aktuális
• Továbbra is kiemelt feladatunk a pá
lyázatok figyelése, és meghatározó
kell, hogy legyen az eredményesség.
Mindezek megvalósítása csak úgy le
hetséges, ha az elnökség szoros együtt
mûködésre törekszik a tagsággal, az
Önkormányzattal, a civil szervezetek
kel, és mindazokkal a szárszói em
berekkel, akik szívükön viselik a helyi
vendégfogadás alakulását, és ebben
aktívan részt vállalnak.
A nyárra mindenkinek kívánok magam
és az egyesület nevében sok munkát,
mert az azt jelentené, hogy jelentõs a
vendégforgalom településünkön, és ak
kor nem dolgoztunk hiába.
Cseri Péter
egyesületi elnök

KÖZÉRDEKÛ TÁJÉKOZTATÓ!
VÁLTOZÁS

A TÛZGYÚJTÁSRÓL

AZ ÁROKTISZTÍTÁSRÓL

A LOMTALANÍTÁSBAN!

KIVÁGÁSÁRÓL

A lomtalanítás az idén 2013. május
1 – 12 között történik. A fölösleges
sé vált lomokat minden nap 7 és 17
óra között, a Szárszóért Nonprofit
Kft. Gyulai Pál utcai telephelyén
lévõ konténerekbe, szelektíven
gyûjtve kérjük elhelyezni! Ehhez
segítséget nyújtanak a Kft. munka
társai.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a
község területén május 15-tõl
szeptember 15-ig általános tûzgyújtási tilalom van. Az év többi
részében a nyesedéket és egyéb
természetes anyagot a belterül
eten kizárólag péntek és szombati
napokon 8:00-tól 18:00 óráig lehet elégetni.

Aki saját gépkocsival nem tudja
megoldani a szállítást, a Szárszóért
Kft. kedvezményesen – fuvaronként
3.000.-Ft-ért – elviszi az össze
gyûjtött lomokat. (Takarékossági
szempontból javasoljuk a szomszé
dok összefogását!)

Az országos tûzvédelmi szabá
lyok változására tekintettel közsé
günk területén végzett égetésnek
a helyét, idõpontját és terjedelmét
a megkezdés elõtt legalább 24
órával az illetékes önkormány
zati tûzoltóságnak írásban be kell
jelenteni.

Amennyiben építési törmeléket,
vagy egyéb nagyobb terjedelmû
hulladékot szeretnének elszállítatni,
az alábbi telefonszámon rendelhet
nek konténert, térítés ellenében:
06-20-944-0717,
06-84-545-081

KÖZTERÜLETEN LÉVÕ FÁK

További információ a Siófoki Hivatásos Tûzoltóparancsnokságon
– 8600 Siófok, Somlay A. u. 3. –
telefon: 84/310-509 kapható.

Felhívjuk az ingatlantulajdono
sokat, hogy az ingatlanaik elõtti,
melletti zöldfelületû közterület gondozása az ingatlan tulajdonosának
a kötelessége, ezért kérjük, hogy
az átereszeket és a csapadékvíz
elvezetõ árkokat tisztítsák ki és
tartsák rendben.

A közterületen lévõ fa kivágását
– kérelem alapján – a fa helye
szerint illetékes jegyzõ engedélye
zi. Amennyiben a jegyzõ ügyin
tézési határidõn belül nem dönt
a fa kivágásáról, az engedélyt a
kérelemben foglaltak szerint meg
adottnak kell tekinteni.

ALKOHOL TARTALMÚ ITALOKAT
ÁRUSÍTÓ KERESKEDELMI ÜZLETEK
NYITVA TARTÁSA

A fa kivágására vonatkozó
kérelem nyomtatvány megtalálható
a www.balatonszarszo.hu hon
lapon az Önkormányzat- Közös
Önkormányzati Hivatal- Dokumen
tumtár- Nyomtatványok- Közterület
használattal és mûszaki ügyekkel
kapcsolatos nyomtatványok menü
pont alatt.

A Képviselõ- testület 11/2012.
(V.3.) számú rendelete alapján a
község területén található, alkohol
tartalmú italokat árusító kereskedelmi üzletek éjszaka 22.00 óra
és 6.00 óra között nem tarthatnak
nyitva. A rendelet hatálya nem terjed ki a vendéglátóhelyekre.

Közterületi információkat
az alábbi munkatársaink adnak:
Böröcz János 06-30-8304-221
Dobos János 06-30-9937-165
Bóka Jánosné 06-30- 9937-163
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Ha ezt a Baba-Mama
klubban elmesélem!

A Balatonszárszói Baba-Mama klub
azért jött létre, mert szerettem vol
na rendszeres találkozókat a gyer
mekeinknek, és természetesen az
anyukáknak. Úgy gondolom, hogy az
összejövetelek segítenek a kicsiknek
beilleszkedni a közösségbe, ami
majd az óvodában, és a késõbb az
iskolában vár rájuk, és segít nekünk,
anyukáknak, akik a gyermeknevelés
szépségeit, és nehézségeit egyaránt
tapasztaljuk. Minden héten, kedden
10 órától a mûvelõdési házban meg
beszélhetjük egymással gyermekeink
fejlõdése közben jelentkezõ közös, il
letve egyedi tapasztalatokat. Nekünk
is nagy örömet jelent kimozdulni ott
honról és egy kis társasági életet élni.
Büszkén mondhatom, hogy már a kez
detektõl fogva egy nagyon összetartó
és barátságos közösség alakult ki.
Jelenleg 13 anyuka és 15 gyermek
a klub létszáma. Igyekszünk rendsze
resen színesíteni a programjainkat,
és a különleges alkalmakra a család
tagokat, apukákat, nagyszülõket is
meghívjuk. Emlékezetes volt a Miku
lás ünnepség, majd a farsang, ahol a

„Lehozta” nékünk a csillagokat
A titkok titka: élet a földön kívül. A
nõnap elõestéjén dr. Bölcsföldi József
matematika, fizika szakos tanár, több
mint amatõr csillagász lehozta nékünk a
csillagokat. Mivel vetített képes elõadást
tartott a polgármesteri hivatal díszter
mében, valóságos ûrutazáson vettünk
részt. A mi földi paradicsomunkon kívül
minden nagybolygón elidõztünk egy
kicsit. De csak addig, amíg kiderült,
miért lenne jó, vagy elviselhetetlen az
ember számára, ha innen költöznünk
kellene. Tudományos fantasztikus?
Meglehet, de már annyi csodában volt
része az emberiségnek! Mert még kb.
háromszáz év, – számította ki a ma

picik jelmezbe öltöztek. A mostani hús
véti ünnepségünkre igazi nyuszik „jöt
tek” az egyik anyuka közremûködé
sével, és ezeket meg is simogathatták
a gyerekek. Április 16-án, nagy örö
münkre a Siófoki Hotel Yacht Club lá
tott vendégül bennünket, és egy kiadós
pancsoláson vettünk részt a szálloda
fürdõjében, majd egy finom ebéddel
is kedveskedtek nekünk fürdõzés után.
Májusban megünnepeljük az Anyák
Napját, de a találkozók alkalmával
egyre több ötlet, és programjavaslat
merül fel. Szeretném, ha továbbra is
mozgalmas maradna a klub élete. Sze
retettel várjuk azokat az anyukákat,
akik szeretnének hozzánk csatlakozni,
és alkalmanként másfél órát eltölteni
ebben a jó közösségben.
Horváth Anita
a Baba- Mama klub ötletgazdája
Köszöntünk valamennyi szárszói
édesanyát, nagymamát és dédnagy
mamát az Anyák Napja alkalmából
ezzel a fotóval, amelyrõl sugárzik az
anyai boldogság.

élõ legnagyobb fizikai zseni – és úgy
benépesíthetjük a mi kis bolygónkat,
hogy csak „állhatnánk” majd egymás
mellett, mint ahogy a halak fekszenek a
szardíniás dobozban.
A több mint másfél órás elõadását
így foglalhatjuk össze: A Földön ma
7 milliárd ember él. Ha marad a mai
szaporodási tempó, akkor 300 év
múlva a mi csodás bolygónk már nem
tudja eltartani az emberiséget. Nap
rendszerünkben léteznek a civilizált
élet fenntartására alkalmas helyek a
Földön kívül is. Ilyen hely mindenek
elõtt a Mars, és a Szaturnusz Titán nevû
holdja.

Tavaszi nagytakarítás a Balatonban,
a parton és a parkokban

A márciusi télben nem kezdhették meg
a település nagytakarítását, akik készen
álltak rá. Ám amikor jött a kikelet, annál
nagyobb iramban fogtak hozzá a téli
maradványok eltüntetésének. Hetven
közmunkás látott neki a Balaton és a
part, az átereszek, árkok tisztításának.
A szélviharok, a sok esõ, hó megtette
a magáét. Mivel nem volt akkora fagy,

hogy a télen a nádat levághatták vol
na, így valóságos nádhegyeket halász
tak ki a partra. A Tó parti parkunkban
szép fehéren világít a sétaút.
Május elsejére minden parkunkat
csodálatosan megszépítettek, a pa
dokat megjavították, lefestették. Minden
tisztán és kicsinosítva várja a szezont a
közterületeinken. Köszönet érte.

A Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal címe: 8624 Balatonszárszó, Hõsök tere 1.
Központi telefonszáma: 06/84/362-501 • Faxszáma: 06/84/362-901 • e-mail: balatonszarszo@dravanet.hu
Név

Beosztás

Iroda

Mellék/ telefonszám

Dorogi Sándor

Balatonszárszó Nagyközség polgármestere

1. számú

104

Dr Feledy Gyula

Kötcse Község polgármestere

Kötcse Önkormányzat, 8627 Kötcse Kossuth L. u. 2.

06/84/367-531

Máj Károly József

Nagycsepely Község polgármestere

Nagycsepely Önkormányzat, 8628 Nagycsepely, Kossuth L. u. 17.

06/84/567-032

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó

jegyzõ

2. számú

103

Ügyintézõ

Besorolás

Ügykör

Iroda

Mellék

Dr. Almacht
Ottóné

vezetõfõtanácsos

Titkársági ügyek, anyakönyvi ügyintézés,
lakcím bejelentés, hagyatéki ügyek

1.

101

Ügyintézõ

Besorolás

Ügykör

Iroda

Balogh Gyuláné

vezetõfõtanácsos

Szociális ügyek (aktív korúak ellátása, át
meneti segély, ápolási díj, közfoglalkozta
tással kapcsolatos ügyek, bizottsági ügyek)

10.

Kálosiné
Gyimesi Mária

vezetõtanácsos

Titkársági ügyek, pályázatok, humánpolitikai
ügyek

2.

123

Hegedüs Ágnes

vezetõtanácsos,
mb. aljegyzõ

Titkársági ügyek, üzletek mûködése, szálláshe
lyek engedélyezése

3.

122

Stikkelné Kazsoki
Margit

fõelõadó

Gépjármûadó, idegenforgalmi adó, iparûzési
adó

4.

105

Csizmadia
Gergely

gyakornok

Gépjármûadó, idegenforgalmi adó, iparûzési
adó

4.

Gángó Bernadett

fõelõadó

Építményadó, telekadó, magánszemélyek
kommunális adója, adó-és értékbizonyítvány
kiállítása

Veszpréminé
Hozleiter Anikó

fõelõadó

Balázs
Zsuzsanna
István Ildikó

Mellék
116

Bauer Georgina

tanácsos

Pénzügy, költségvetés, gazdálkodás

12.

110

Iráziné Németh
Anikó

fõelõadó

Pénzügy, költségvetés, gazdálkodás

12.

109

Szabóné Balassa fõelõadó
Mónika

Pénzügy, házipénztár

12.

109

Gipp Márta

elõadó

Pénzügy, költségvetés, gazdálkodás

12.

110

105

Czakler Istvánné

fõmunkatárs

Balatonszárszói és Kötcse óvodák és kony
hák gazdasági feladatai

11.

111

5.

106

Horváthné
Daróczi Mónika

ügykezelõ

Iktatás
Kötcsei pénzügyi és igazgatási ügyek

6.

107

Reichertné
Földesi Katalin

fõelõadó

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
lakásfenntartási támogatás, kötcsei és nagycse
pelyi szociális ügyek

Kötcsei Kirendeltség
Tel: 367-531

Dobos Szilvia

fõelõadó

Nagycsepelyei pénzügyi és igazgatási
ügyek

fõmunkatárs

Mûszaki ügyek, településrendezési ügyek

8.

118

Nagycsepelyi
Kirendeltség
Tel: 567-032

Hegedüs Lajos

területfelelõs

Közterületi ügyek

7.

108

fõelõadó

Titkársági ügyek, házi segítségnyújtás, szociá
lis étkezés, birtokvédelem, közterület-használat

9.

117

Böröcz János

területfelelõs

Közterületi ügyek

7.

108

Turi Lászlóné

hivatalsegéd

114
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Gyönyörû, ha folt hátán folt

Lengyel-magyar barátság

Egy régi monda szerint Buddha
készítette az elsõ folt hátán folt ta
karókat. – Ezt tudtuk meg Somogy
váriné Ildikó színes bevezetõjébõl,
amelyet Al-Meri Szilvia kiállítását
modott el március végén a községi
könyvtárban. Buddha hívei ugyanis
apró selyemdarabokat adtak neki
ajándékba, ezeket összevarrta, hogy
ne menjenek veszendõbe, és így lettek
a szebbnél szebb templomi szõnyegek.

Közös hõsünk Bem tábornok

Ma pedig már nagy divat, mûvészet a
pachworkként ismert õsi technika.
Szilvia munkáját pedig így jel
lemezte: Az õszinteséget, az adni
akarást fejezi ki, hiszen a foltvarrás az
egyszerû megnemesítése. A szeretet, a
simogatás és az öröm mûvészete, és ez
nyilvánul meg Szilvia munkáiban is.
Al-Meri Szilvia elmondta, hogy nehéz
élethelyzetekben ez egy olyan medi
tációs tevékenység, ami megnyugtatja
és gyönyörködteti az ember lelkét.
Mint ahogy iskolánk elsõ osztályos
tanulóinak mondókáiban is örömünket
leltük, akik ezt az alkalmat színesítették.
Markóczy Aladárné a látottakért lel
kesedett, de nem különben a gyakorlati
bemutatóért, amikor elõkerült a varró
gép, a vasaló, az olló és a vonalzó,
és az alkotó megmutatta, hogyan is
készült el az a gyönyörû rózsaszín ba
batakaró, ami neki a legjobban tetszett.
Valószínû sokan kaptak kedvet ehhez a
szép hobbihoz.

Húsvéti örömök a márciusi télben

A két államelnök megkoszorúzta Bem tábornok emlékmûvét.
(Hírforrás: Sonline)
Bem József szülõvárosában, a déllengyelországi Tarnówban Áder János
köztársasági elnök lengyel kollégájával
Bronislaw Komorowskival március 30án. Áder Bem tábornokot a két nemzet
közös hõsének nevezte, hiszen küzdött
a lengyel és a magyar szabadságért is.
A két elnök Bem mauzóleumánál helye
zett el koszorút.
Meghívást kapott a lengyel-ma

gyar barátsági napra Dorogi Sándor
Balatonszárszó polgármestere is, aki
évtizedek óta ápolja a két nép közti
barátságot, hiszen korábban utazási
iroda vezetõjeként szorgalmazta e
kapcsolatot, és a Lengyel Intézetbe
járt nyelviskolába. Mint polgármester
szintén fontosnak tartja a lengyel kap
csolatok ápolását, és testvértelepülé
sünk Lapanow kulturális csoportjai és
Szárszó együttesei rendszeresen ven
dégszerepelnek egymás ünnepein.

Vendégeink a lapanowi
gyerekek
Alig múlt el a farsang, még ki sem men
tünk a télbõl, de az óvodában a gyere
keknek ismét volt mit várniuk. Húsvét elõtt
már hetekkel készültünk a nyuszi, és vele
együtt a tavasz érkezésére. A márciusi
télben a gyerekek, dajka nénik, és mi óvó
nénik lelkesen dolgoztunk azon, hogy
tavaszt csaljunk a csoportszobákba,
folyosókra, ablakokba, hogy a húsvétot
egy barátságos és szívünknek kedves
hangulatban köszönthessük. Készültek a
virágos ágak, vázába kerültek a barkák,
tojást festettünk. A gyerekek is örömmel
készítették a húsvéti díszeket. Tojáshéjjal
díszítettek, színezték a nyuszis, tojásos,
báránykás és kiscsibés kifestõket. A kis
fiúk megtanulhatták a locsolóversüket, és
biztos vagyok benne, hogy a kislányok
is tudták, mi jár a locsolásért cserébe.
Hajdú Zoltán Levente református lelkész

jött el hozzánk, hogy meséljen nekünk a
húsvét történetérõl, hogy megtudhassuk,
valójában mit is ünneplünk ilyenkor. Mire
eljött a nap, hogy a gyerekek izgatot
tan várják a nyuszi érkezését, már teljes
tavaszi díszbe öltöztettük az óvodát. De
sajnos nem a zöld fûben, hanem kinek a
folyosón, kinek pedig a csoportszobában
készítette el a nyuszi a fészkét. De volt
kárpótlás, mert az igazi nyuszi is meglá
togatta az óvodát! A gyerekek boldogan,
és az élmények izgalmával vitték haza a
fészekben talált finomságot, és azt a sze
mélyes kis ajándékot, amit az óvó nénik
készítettek nekik. Remélem utána húsvét
hétfõn minden kisfiú büszkén mondta el
anyukájának, nagymamájának és a kis
lányoknak a tanult locsolóversek egyikét!
Kovácsné Bartha Gabriella

Dekoráció tojástartóból
Ne legyen a húsvét mindig egyforma,
de a tojáskeresés izgalma mindig meg
legyen. Évrõl évre így szervezik a Csalá
dosok Szárszóért Civil Szervezet vezetõi
azt a nagy tavasz váró programot, amit
a gyerekek örömére rendeznek. Az
idén, március 23-án az volt az újdon
ság, hogy Láposiné Pozsega Piroska, aki

mindenbõl csodát tud varázsolni, most a
tojástartó dobozt keltette életre, és ebbõl
készítettek a gyerekek csodás húsvéti
dekorációt. Sorra születtek a kakasok, a
tyúkok és nyuszik. Tojást festettek, hímest
készítettek, miközben Piroska mesélt. És
persze elfogyott az itt készült kalács,
leöblítve kakaóval és teával.

A két nép barátságát, a balsorsban
és a jóban való osztozás érzését jó
átadni a gyermekeinek is. Így a két
testvértelepülés Lapanow és Balaton
szárszó Általános Iskolájának vezetõi
elhatározták, hogy õk is baráti szerzõ
désbe foglalják a kapcsolatok további
ápolását. Természetes a legfonto
sabb a személyes találkozás, egymás
országának, gondolkodásának megis
merése, a közös múlt felelevenítése.
Április 24-én tizenegy lengyel 7-8
osztályos tanuló érkezett hozzánk
három felnõtt kísérõvel, akiket a pol
gármester, az igazgató asszony és a
vendéglátó szülõk fogadtak. A három
napos itt tartózkodásuk alatt igyekez
tek színes programról gondoskodni.
Az elsõ napon a felsõ tagozatosok
idegenvezetõk voltak Balatonszárszón,

és angol nyelven mutatták be települé
sünk nevezetességeit, majd a Léda
Cukrászdában fagyiztak. Délután a
zeneiskola készült programmal, bemu
tatkozott Süsü, majd a nemezetközileg
ismert Activity játékban vettek részt. A
vacsorát a táncházban „le kellett dol
gozniuk”, amelyet a Szárszó Nétánc
együttes tagjai vezettek.
A következõ napon közös angol
órán, majd játékos sportvetélkedõn
vettek részt, délután pedig Tihanyba lá
togattak, és a Visszhang nevû körúton
ismerkedtek a legszebb fekvésû bala
toni várossal. Este a katolikus templom
ban egy közös imán vesznek részt,
amelyen közremûködik a Soli Deo
Gloria Kórus is.
A szárszói gyerekek pünkösdkor
viszonozzák a látogatást.

Pünkösdi nyitás
Kálosi Szabolcs 24 éve él Balaton
szárszón Itt alapított családot és vál
lalkozást. Több mint másfél évtizedig
üzemeltette a Hõsök terén lévõ ABC-t.
– Idén nyártól a központi strand kele
ti felén lévõ lángosos büfét béreltem ki
a következõ évekre.
Kisebb felújítás, festés után látok neki
az üzlet berendezésének, mert üresen
vettem át.

Mivel bõvíteni fogom a termékkört,
így elsõ lépésként a szakhatósági enge
délyt kell beszerezni, ami új felsze
reléseket, burkolást, egyebeket kíván.
Már egyeztettem a leendõ dolgozók
kal, többségük szárszói lakos.
A pünkösdi nyitásig még sok munka,
szervezés, beszerzés vár még rám.
Így készülünk az idei szezonra és
várjuk kedves vendégeinket.
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Erdei iskolában, Csillebércen

PROGRAMAJÁNLÓ
2013. május

Öt napos erdei iskolában táboroztak az
alsó tagozatos diákjaink április 15-tõl
19-ig.
Az erdei iskola célja az iskolai kerete
ken kívüli tanulás. Egy pályázat keretén
belül az ELEARNSYSTEM Nonprofit
Kft. jóvoltából ingyenesen kaptuk ezt a
nagyszerû lehetõséget..
Hétfõn reggel autóbusszal indultunk
Budapestre, és a Csillebérci Ifjúsági Tá
bor volt a fõhadiszállásunk Délelõttönként
„színházi” foglalkozásokon vettek rész a
gyerekek: mesét olvastak, kiosztották a
szerepeket, jelmezt és díszletet készítettek
és elõadták a kiválasztott mesét. Az 1-2.
osztályosok a Négyszögletû kerek erdõ
egy részletét választották, a 3-4. osz
tályosok pedig a Suszter manói címû
mesét. Délutánonként pedig nyakunkba
vettük a fõvárost. Többek közt voltunk a
Csodák palotájában, az Állatkertben és a

BORVERSENY!
A Balatonszárszói Önkormányzat meghir
deti XII. borversenyét, melyre a szárszói
mikro-térség (Szárszó, Szólád, Teleki,
Kötcse, Nagycsepely ) szõlõtermesztõi,
bortermelõi nevezhetnek. Egy gazda
több fajta borral is indulhat a versenyen.
A borbírálat idõpontja:
2013. május 10., péntek
A mûsorral, vacsorával és bállal
egybekötött eredményhirdetést
2013. május 11-én 18 órakor tartjuk.
Fellép a Szárszó Néptánc Együttes,
a Balatonszárszói Kabaré Színpad.
Nevezni május 5-ig telefonon lehet:
Mikulcza Gábornál 06-30-820-39-79
A mûsor megtekintése ingyenes,
vacsorajegy 1000 Ft-ért rendelhetõ a
megadott telefonszámon.

Mammutban levõ moziban megnéztük a
Pingvinkirály címû 3D-s ismeretterjesztõ fil
met. Esténként szellemi és sportvetélkedõk
zajlottak. A szép tavaszi idõ, a finom
reggeli, ebéd, uzsonna és vacsora csak
fokozta a hangulatot. Csütörtökön este a
„táborzárón” értékeltük az elmúlt napokat.
Mindenki jutalomban részesült, mert lel
kesen, jól dolgozott az öt nap folyamán.
Igazi közösséggé kovácsolódtunk!
Pénteken reggel a 46 kisdiák és az öt
tanító néni, akik szinte 24 órás szolgálatot
teljesítettek ebben a pár napban, elindul
tak szûkebb hazánk, Szárszó felé. Itthon
a csemeték boldogan ugrottak szüleik
nyakába, akik már nagyon várták õket.
Köszönjük az ELEARNSYSTEM Non
profit Kft-nek, hogy megajándékozott
bennünket ezzel az élményekben dús
programmal.
Kapuváriné Mikei Ilona

NEMZETI VÁGTA
Balatoni elõfutam

Szurkoljunk együtt
a Nemzeti Vágta elõfutamán
MÁJUS 18-19-én RÁDPUSZTÁN!
Várunk minden szárszóit,
és a hozzánk látogató vendégeket,
nyaraló tulajdonost.
Jöjjenek el a lovas parádéra!
SZÁRSZÓ SZÍNEIBEN versenyez egy
nagyatádi induló Tudor nevû lován.
Drukkoljunk együtt, hogy bejussanak
a budapesti Nemzeti Vágtába!
Az esemény kulturális
programjában fellép
a Szárszó Néptáncegyüttes

Ha szeretsz énekelni, itt a helyed!

II. Balaton Hangja 2013
Tehetségkutató Dalverseny
Balatonszárszó – Csukás Színház

A versenyre nem hivatásos, jó hangú, tehetséges fiatalok jelentkezését várjuk
az ország egész területérõl. A verseny korcsoportjai:
I. 10 - 14 éves;
II. 15 - 20 éves;
III. 21 - 30 éves.
A versenyre könnyûzene kategóriában 1 dallal lehet jelentkezni.
Nevezési határidõ: 2013. június 16.
A zenei alapot, valamint a versenyzõ által aláírt nevezési lapot postán
vagy e-mailben kérjük elküldeni: balatonhangja@gmail.com vagy
József Attila Mûvelõdési Ház 8624 Balatonszárszó, Szóládi u. 20.
Felhívás és nevezési lap letölthetõ: www.balatonszarszo.hu
Szervezési és szakmai információ: balatonhangja@gmail.com
Dancsecs Klára 0630/5924-246 Pörneki Anikó 0630/919-0371
Nevezési díj 2000,- Ft

Szárszói Majális
Várunk szeretettel minden korosztályt május 1-jén (szerdán) 11 – 20 óráig
a Szabadidõ Parkba.
11:00
Csapatok fõzõversenye
		
Jelentkezés: Fekete János 30/5589-141
11:00
Fõzés a nagykondérban
13:00
Kóstolás a nagykondérból
Kóstoló a szárszói borokból
14:00
Lángos eredeti szárszói recept szerint Somogyiék módra!
14:00
Családi és gyermek programok:
		
Arcfestés, kézmûves játszóház
		
Lovas sétakocsikázás Balogh Bálinttal
		
Póni lovaglás Bartiékkal
		
Kutyás rendõrségi bemutató
		
Karate szakosztály bemutatója
		
15 órától korosztályos utánpótlás gyerek csapatok
		
kispályás foci mérkõzései:
		
információ Agócs Attila 20/3616-400
16:00
Fõzõverseny eredményhirdetése
16:15
Zenél Meggyes Csaba és zenekara
Egész nap Ugrálóvár! Büfé! Kürtõskalács!

Gyermeknapi családi délután
Május 25. (szombat) 13 órától a József Attila Mûvelõdési Házban
a Családosok Szárszóért Civil Szervezet és a Mûvelõdési Ház szervezésében.
Programok:
• aszfaltrajzverseny
• kézmûves játszóház
• játékos sportvetélkedõk, kötélhúzás
• lángos evõ verseny
• csillám tetoválás
• Tompeti és barátai vidám zenés mûsora
• Egész nap ugrálóvár kicsiknek-nagyoknak
• lufihajtogatás
• játékvásár – vattacukor – popkorn
• 18 órakor tombola
Minden gyermeket, szülõt büfével várunk.
Kellemes délutánt és jó szórakozást kívánunk a család minden tagjának!
2013. június
Múzeumok Éjszakája - június 22. (szombat)
József Attila Emlékházban
19:00 – 24:00 Tárlatvezetések óránként
19:00 – 20:00 Játszóház, kézmûves foglalkozás
20:00 – 21:00 Fabula zenekar koncertje: megzenésített József Attila,
		
Csukás István és kortárs költõk versei
Csukás Színházban
21:30 ÁT-VÁLTOZÁSOK címmel
zenés-táncos színdarab árnyjátékkal
Biblia Szól Egyház Színjátszó Társulata elõadása.
Belépés díjtalan!
Szezonnyitó Tüzes Esték június 28-29.
június 28. (péntek) 21:00
Fáklyás felvonulás katonai hagyományõrzõk kíséretében
Szent Iván éji tûzgyújtás, zenés mûsor (Tópart)
június 29. (szombat) Katonai hagyományõrzõk táborozása
és bemutatója egész nap (Szabadidõ Park)
10:30 Süsü, a várvédõ – zenés mesejáték (Csukás Színház)
19:00 V. Nemzetközi Kórustalálkozó (Csukás Színház)
		
Váradi Dalnokok férfikórusa Nagyváradról
		
Vita Kamarakórus Lendváról
		
Eötvös Gimnázium Öregdiák kórusa Budapestrõl		
		
Nagyatádi Vegyeskar, Orosházi gimnázium kórusa,
		
Soli Deo Gloria Kórus
kb. 21:00 Varga Miklós mûsora
22:00 Tûzijáték

Várják a véradókat
A Vöröskereszt helyi csoportjának szervezésében május 28-án, kedden 15
órától 18 óráig várják az önkéntes véradókat Balatonszárszón, a mûvelõdési
házban.
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Asztalitenisz

Labdarúgás

Szárszói bajnokok

Bajnok-várományosok?

Március 9-én rendeztük meg Balaton
szárszó amatõr és nyílt asztalitenisz
bajnokságát. A versenyre 8 nõ és 7
férfi nevezett be, és jó hangulatú, szín
vonalas mérkõzések jellemezték az
összecsapásokat.

A tavaszi szezon indulásakor az fogal
mazódott meg, hogy a felnõtt csapat
az élrõl indulva lehetõleg nyerje meg
a bajnokságot. Ez az egyesület életé
ben óriási siker lenne! Sajnos, a Bala
toni Vasas ellen nehezen megszerzett
3 pontot jogosulatlan szereplés miatt
(egyik pályára lépõ cserejátékosunk
neve véletlenül nem szerepelt a jegy

A
•
•
•

gyõztesek:
Amatõr nõi egyéni: Lipót Krisztina
Amatõr férfi egyéni: Szabó Endre
Nyílt nõi egyéni: Herczegné Harcsa
Erzsébet
• Nyílt férfi egyéni: Surányi Tamás
• Nyílt férfi páros: Illés Gergõ-Tóth
László
• Vegyes páros: Illés Gergõ-Király
Andrea
Folytatódtak a küzdelmek a megyei
csapatbajnokságban is.
Eredmények:
Balatonszárszói NKSE-Fonyódi Petõfi SE  8:2
Balatonszárszói NKSE-Tabi VSE  
7:3
Balatonszárszói NKSE- Lengyeltóti VSE II. 9:1
Országos veterán bajnokságot rendez
tek Szigetcsépen, amelyen nõi páros
ban III. hely ért el Herczegné Harcsa
Erzsébet egy csákvári partnerrel. A 70.
év felettiek férfi egyéni versenyében a
bronzérmet szerezte meg Hûvösvölgyi
Péter.
Dél-Balaton környéki utánpótlás
körversenyt rendeztek április 8-án Sió
fokon. A befejezõ fordulóban a 11 év

✟ Gyászközlemény
Katona Imre 2013. január 13-án,
Tatai Józsefné Marton Teréz 2013.
február 27-én hunyt el.
Részvétünket fejezzük ki a hozzátar
tozóknak.

alatti leány egyéni versenyben elsõ lett
Petkes Boglárka, a harmadik helyet pe
dig Menyhért Bianka szerezte meg. A
12-13 évesek versenyét Tóth Kamilla
nyerte. Az összesítés alapján is Pet
kes Boglárka és Tóth Kamilla vitte el a
pálmát, s a legeredményesebb verseny
zõnek járó serleg is megkapta.
Megyei felnõtt körverseny 3. for
dulóját rendezték április 13-án Kapos
váron.
Eredmények: Férfi párosok verse
nyében 2. helyezett Fehér András- Illés
Gergõ, 3. helyezett Békés AndrásSurányi Tamás. Nõi egyéniben: 1.
Herczegné Harcsa Erzsébet, 2. Lipót
Krisztina, 3. Tóthné Kiss Virág. Veg
yes párosok között: 1. Békés AndrásHerczegné Harcsa Erzsébet, 2. Illés
Gergõ-Lipót Krisztina, 3. Tóth LászlóTóthné Kiss Virág.
Megyei
csapatbajnoki
eredmé
nyek: B.szárszó-Tab 7:3, B.szárszóLengyeltóti 8:2, B.szárszó-Fonyód: 8:2,
B.szárszó-Darány: 7:3, B.szárszó-Ber
zence 8:2, Balatonszárszó-Kaposvár
Stiga-Biga 8:2.
Csapatunk a 2012/13 évi bajnok
ságban a harmadik helyezést szerezte
meg. A tavaszi versenyek befejezõdtek,
de május végéig még tartanak az
edzések az iskolában, majd a egy
rövid nyári szünet után júliustól újra in
dulnak a mûvelõdési házban.
Hûvösvölgyi Péter

Felnõtt és gyermek orvosi ügyelet:
84/340-113
Egry Ágnes védõnõ tanácsadói
telefonszáma: 84/362-776,
mobil: 06/30-2044-323

Polgármesteri Hivatal:
84/362-501

A fotókat készítették:
Kilvinger Gábor
Kusiak Grazsyna

SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ
Kiadja két havonta:
Balatonszárszó Önkormányzata
8624. Balatonszárszó,
Hõsök tere 1.
Polgármesteri Hivatal:
84/362-501
www.balatonszarszo.hu
Tervezõszerkesztõ: KIT Bt.
Szerkesztette: Oláh Erzsébet

B.szárszó---Csurgó
Lábod---B.szárszó
Somogyjád---B.szárszó (elõrehozott!!!)
B.szárszó---Nagyberki
Mezõcsokonya---B.szárszó
B.szárszó---Babócsa
Kiskorpád---B.szárszó
B.szárszó---Karád

   Köszönjük szurkolóink biztatását!
   HAJRÁ SZÁRSZÓ !!!

A szabaidõ szakosztály programja:
Mozdulj velünk!
„Egy kicsi mozgás mindenkinek kell! A
karosszékbõl álljatok most fel! Ez a kis
torna néhány percen át, ne tessék félni,
senkinek sem árt!”
Május 11-én, szombaton, 16 órára
a Zenepavilonhoz Hajdú Judit várja
a mozogni vágyókat egy nagy közös
tornára!

Séta az egészségért

Jó tudni!

Rendõrségi körzeti megbízott
hívószáma:
30/441-9318, 30/916-6534

További mérkõzések:
23. ford. 04. 20. szombat
24.   “
04. 28. vasárnap
30.   “ 	 05. 01. szerda
25.   “
05. 04. szombat
26.   “ 	 05. 12. vasárnap
27.   “ 	 05. 18. szombat
28.   “ 	 05. 26. vasárnap
29.   “ 	 06 .02. vasárnap

zõkönyvben!) elvették tõlünk, és ez a
végelszámoláskor lehet, hogy hiányoz
ni fog.
Az ifjúsági csapat az 5. helyrõl startolt.
õk saját maguknak tûzték ki a dobogós
helyezést és jól haladnak a cél felé,
hisz sorozatban nyerik meccseiket.
Remélhetõleg a lendület a dobogóra
repíti õket!

(H.I.)
Május 11-én Pünkösd-kupa, egész na
pos kispályás focitorna lesz a sportpá
lyán.
Május 25-én (szombaton) FAMILIA KID
Kupa egész napos focitorna.”
Június 1-én, szombaton kerékpártúrát
terveznek Szántódra, majd komppal
átutazva, Tihanytól Füredig ismét két
keréken. Ez egy piknikezéssel egy
bekötött egész napos program.
Április 13-án a szabadidõ szakosztály
egy új kezdeményezést hozott Szárszó
életébe. A helyi sétálók klubja segítségé
vel a délutánt egy remek hangulatú
közös sétával töltöttük. A táv nem volt
kevés, de több pihenõhely beiktatásával
szinte minden induló végig teljesítette.
A fiatalabbakat sajnos csak kevesen
képviselték, de úgy gondolom, õk az
intenzívebb mozgás hívei. Erre lesz is le
hetõségük májusban és júniusban, mert
egy közös tornán és egy biciklitúrán is
részt vehetnek. A szervezésben segéd
kezõknek ezúton szeretném megköszön
ni munkájukat.
Mihályiné Molnár Zsuzsa
szakosztályvezetõ

Karate

Éremesõ az Országos Bajnokságon
Második alkalommal vettünk részt a
Kakusei Országos Bajnokságon, melyet
ezúttal Szigetszentmiklóson rendeztek
meg. A tíz csapat közel száz verseny
zõje egy remek szervezésû versenyen
mérhette össze tudását, a szárszóiak
az alábbi eredményeket érték el:
Kálosi Roland 10-11 éves fiú kata
arany, kumite (40 kg)arany érem, Si
mon Boldizsár 12-13 éves fiú kata
bronz érem, kumite (45 kg) arany érem,
Szekér Bálint 12-13 éves fiú kata ezüst
érem, Varga Barna 14-15 éves fiú kata
ezüst érem, Susóczki Dávid 14-15 éves
fiú kata arany érem,
Simon Zoltán felnõtt férfi kata ezüst,
kumite ezüst érem.
Somogyi Péter
edzõ

