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Tavasz-váró

Ezerszámra várjuk a családokat
Arra készülünk, hogy az idén is lega
lább annyi nyaraló vendég választja
Balatonszárszót, mint tavaly. És ez a
készülõdés nem csak azokat érinti, akik
szállodatulajdonosok, vagy nyaraló ki
adók, hanem a vendéglátóhelyeket, a
kereskedelmi egységeket, és mindazo
kat, akik rendet és tisztaságot tartanak
a településen, vagy vigyázzák a közbi
ztonságot – mondta Dorogi Sándor pol
gármester, akit a nyári szezonra való
felkészülésrõl kérdeztünk.
Az elõzõ évekhez hasonlóan szeret
nénk folytatni azt a munkát és elha
tározást, hogy a környezet, a település
tiszta, rendezett, és virágos legyen.
Mert ez az elsõ benyomás minden ven
dég emlékezetében megmarad. Ehhez
pedig minden lakos segítségére szük
ség van: a házaink egy kis külsõ ta
tarozással, festéssel, a ház elõtti terület
tisztán tartásával, bokrok, virágok ülte
tésével üzenjék, hogy mi szeretünk itt
élni, lakni, és szeretjük a vendégeket.
Mert a lakosság nagy részének ez a
kenyéradó foglalkozása.
Vendéget hívni, vendégül látni nagy
felelõsség. Azzal kezdõdik, hogy nem
söpörjük a szõnyeg alá a szemetet.
Azaz nem illegális helyeket keresünk,
hanem szerevezetten és rendezetten
lomtalanítunk. A tavalyi módszer be
vált, sokan egyetértettek vele, mert meg
szûnt a napokig tartó szemétkirakodás.
Az idén megismételjük a konténerek
ben való szelektív gyûjtést. Ugyanúgy
megszervezzük a nyesedék elszállítást.
A hazai turizmusban az idei a csa
ládok éve. Azaz gyerekekkel együtt

Feltámadt, valóban
feltámadt…!
Több, mint két évezrede ugyanúgy jött
el az a hajnal, mint megannyi pirkadat
annak elõtte is. Sötét árnyak nyomasztó
fénytelenségébõl és éjszakai homály
sûrûjébõl derengett fel a rózsaszín nap
mosolygó derûje. És bevilágította az üres
sírt. A feltámadott Mester pedig ott állt
már a hajnali kertben az olajfák között
s vele szemben Mária, ki könnycseppes
tekintetén át egy új élet elsõ pillanatainak
soha vissza nem térõ boldogságát élte át.
A megújulás örök körforgásának
ígéretét hordozza minden pirkadat, min
den új tavasz s minden Húsvét azóta is.
Hogy nem a gondoké és kétségeké, sem
a megpróbáltatásoké és elmúlásoké, ha
nem a megújulásé, a reménységé és az
új kezdeté a végsõ szó. Hogy jöhet bár
mi, amely nyomaszt, kétségeket szül és
megterheli lelkünket; de mindig van kiút,
van folytatás és minden mögött ott áll az
a Végtelen és Örök Hatalom, ki megújító
csodáit isteni szeretettel mindenkor meg
cselekedheti.
Mitykó András, evangélikus lelkész

„Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idõ, most vagy soha!
Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!”
(Petõfi Sándor)

Meghívó
Csukás István mesefiguráiért, Süsüért, a Sárkányfesztiválért tavaly tízezrek jöttek
hozzánk nyaralni. A most kezdõdõ budapesti Utazás kiállításon pedig bemutatjuk,
hogy mi mindennel várjuk az idén a vendégeket, a családokat. (Cikk a 8. oldalon)
jönnek a szülõk. Szárszó már évek óta
erre specializálódott, – szabad ezt így
fogalmazni – mert a település adott
ságai kitûnõ lehetõséget nyújtanak a
fogadásukra. Kevés a Balaton parton az
olyan strand, ahol ilyen homokos parton
nyugodtan fürödhetnek pici babákkal,
két-három éves gyerekekkel. A központi
strandon túl az idén fokozni akarjuk a
biztonságot azzal, hogy a Móricz Zsig
mond utcai és a Bendegúz strandon
olyan kis kerítést építünk, hogy ne tud
janak véletlenül sem kiszaladni az útra.
Más apróságot is tervezünk. Legyen a
strand öltözõjében pelenkázó asztal.
Fontosnak tartjuk a kereskedelmi ellá
tás színvonalának javítását. A rendezvé

nyek ezen a nyáron is négy helyszínen
folynak majd, amit a tavalyihoz mérten
is igyekszünk még gazdagabbá tenni,
gyerekeknek és felnõtteknek egyaránt.
Ez a Csukás Színház, ami az elmúlt
három évben a nyári színházi élet és
gyermekprogramok slágere lett, a József
Attila Emlékház, a Központi Strand mel
letti színpad és a Krokodil park.
A látható fejlesztések közül reméljük,
az idén már megépülnek a Tóparti ven
déglátó egységek. Üzembe helyezzük
a két csónakkiemelõ sólyát, és a Mik
száth Kálmán utcában a járdát akar
juk felújítani, valamint tovább folynak
a sportpálya felújításával kapcsolatos
munkálatok.

A Balatonszárszói Nagyközségi
Önkormányzat és a József Attila
Általános Iskola tisztelettel hívja
és várja a település lakóit és a
környékbelieket az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc
166. évfordulójának tiszteletére
rendezendõ ünnepségre

március 15-én,
szombaton 10 órakor
a mûvelõdési házba.
„Március, gyönyörû Március…”
címmel ünnepi mûsort adnak az ál
talános iskola tanulói, közremûköd
nek a Soli Deo Gloria Kórus és a
Szárszó Néptáncegyüttes szólistái.

Húsvétig
elkészülnek
Sok ember szenteli az egész életét az
alkotásnak, mások saját örömükre,
hobbiként mûvelik. A legtöbben azon
ban szabad idejükben, környezetük
szépítésére, szeretteiknek készítenek
hasznos, vagy díszítésre alkalmas
dolgokat. Ilyen az a kiállítás is,
amely jelenleg is megtekinthetõ a pol
gármesteri hivatal aulájában.
A bemutatót a Százszorszép óvo
da egyik csoportjának kis mûsorával
nyitották meg. Nem véletlenül, mert
elsõsorban nekik készítették ezeket
az alkotásokat, nagyon sok ötlettel és
fantáziával, a fában rejlõ adottságok
kihasználásával.
A legtöbb darab Gyurcsek Ferenc
és Városiné Fodor Ágnes és csa
ládja férfi tagjainak nevéhez fûzõ
dik, akik bájos állatfigurákat, apró
használati tárgyakat varázsoltak a
fából és mogyoró és dióhéjból, meg

Mókás nyuszik díszithetik a kertet, a teraszt. Ajándékként is jó meglepetés.
sok természetbarát anyagból, ami a
kezük ügyébe akadt. Köszönjük, hogy
megismerhettük ezt a sok csodát és

www.balatonszarszo.hu

további jó ötleteket, lelkesedést kívá
nunk az alkotóknak.
Láposiné Pozsega Piroska
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Mindennapi mûvészet az óvodában
„Egyetemen elõadni mesterség,
középiskolában tanítani feladat,
de elemiben és óvodában
dolgozni mûvészet!”
– így fogalmazott egy neves pszicholó
gus – mondja Gyurcsekné Prekáczka
Etelka a Százszorszép Óvoda vezetõje.
Azért igaz mindez, mert a kicsiknek a

játék-, az ének, a zene, a rajz, a tánc,
a mozgás, a mindenféle anyaggal való
ismerkedés, az ezekbõl készült alkotás a
legfõbb foglalatossága. Az óvónõknek
mindezekben mûvészi szinten kell dol
gozniuk. Intézményünkben 9 fõ gondos
kodik a ránk bízott gyermekek szakszerû
ellátásáról, 6 fõ felsõfokú végzettségû

óvodapedagógus, és 3 fõ szakképzett
dajka. Óvodánk községünk központ
jában, de a fõ út zajától távol, az iskola
szomszédságában, egy tágas telken
helyezkedik el. Az épület belesimul az
ápolt, gondozott környezetbe, mely par
kos játszóudvarral rendelkezik, udva
runk füvesített, játékokkal jól felszerelt.

3 csoportjában 95 gyermek számára
biztosít óvodai nevelést. Óvodásaink
zöme helyben lakó, és a környezõ köz
ségekbõl érkezik.
Mi anyaszívvel vezérelt gondoskodást
és szeretetet adunk! Hiszen hétköznap
jaink mottója is: „A szeretet megvalósí
tása.”

Együtt a szülõkkel – a játéké a fõszerep
Sajátos pedagógiai program alapján
önálló elképzeléseink szerint dolgozunk.
Hisszük, hogy e korosztály legfontosabb
tevékenysége a játék, amely óvodánk
ban kiemelkedõ jelentõségû. Fontos
feladat, hogy a gyermekek számára a
lehetõ legjobb feltételeket biztosítsuk az
egészséges testi és szociális fejlõdésük
érdekében, ezzel megalapozva az isko
lai tanuláshoz szükséges feltételeket.
Munkánkat az év folyamán fejlesztõ
pszichológus, pszichopedagógus, logo
pédus, gyógypedagógus, zenetanár,
nyelvoktató, felekezeti lelkész, úszóok
tató, segíti.
Tudatosan törekszünk a gyermeki
személyiség sokrétû kibontakoztatására
a játék, a mozgás és a játékos tanulás
módszereivel. Nevelésünk keretét, tevé
kenységrendszerünk ritmusát a természet
körforgása határozza meg. Az évsza
kok, ünnepek egymásutánisága, az
ezekhez kapcsolódó élmények és népi
hagyományok ápolása teszi mindennap
jainkat különlegessé.
Az évszakonként változó program
jaink az évek során újabbakkal bõvül
tek. Vannak már hagyománnyá váló,
évente ismétlõdõ eseményeink. Vannak
új, egyszeri alkalommal megszervezett

Térképet rajzolnak a nagycsoportosok. Készülnek az iskolába.
rendezvényeink is. Sokat teszünk azért,
hogy a szülõk nyomon követhessék
gyermekük óvodai fejlõdését: megfi
gyelhessen, kérdezhessen, javasolhas
son, kezdeményezhessen, a nevelés ak
tív közremûködõje lehessen.

A szülõk egyre többen élnek a felkínált
lehetõséggel, a közös munkából évrõlévre egyre többen veszik ki részüket.
Támogatják óvodánkat ötleteikkel,
munkájukkal, felajánlásokkal, játékok
kal.

Ízelítõül programjainkból a teljesség
igénye nélkül: Az újonnan beíratott gye
rekek és szüleik ünnepélyes fogadása,
Szüret, Mihály-napi vásár, Állatok világ
napja, Márton napi vigasság, A község
idõseinek köszöntése, Adventi készülõ
dés, Mikulásvárás, Közös karácsonyi
ünnepség az óvodában, Farsang hete,
Víz Világnapja, Húsvéti készülõdés, Föld
Napja, Anyák napja, Madarak, és fák
napja, Gyermeknap, Évzáró-ballagás.
Az óvodai hétköznapjaink is sok
színûek: zenés elõadások, bábelõadás,
színészek mûsora, sportnap, zeneovi,
tánc, munkadélutánok, kapcsolattartás
a nyugdíjasokkal, séták, kirándulások
tarkítják.
Legfõbb törekvésünk, hogy a ránk
bízott gyermekek az óvodában töltött
3-4 évüket boldogan, kiegyensúlyozot
tan, biztonságban éljék. Mindezek tuda
tában külsõ, belsõ környezetünket igyek
szünk úgy alakítani, hogy az családias,
értékeket, érzelmeket sugárzó legyen.
Ezek megerõsítenek bennünket abban,
hogy jó úton haladunk, céljaink közösek,
az óvoda a családi nevelést segíti, az
esetleges hiányokat pótolja, az értékeket
felerõsíti.
Városiné Fodor Ágnes

Madárbarát Óvoda
Óvodánk az idei
évben
elnyerte
a
Madárbarát
Óvoda megtisz
telõ címet. Udva
runkon télen több
madáretetõ
és
itató várja a kismadarakat. A nyüzsgõ
madáretetõk, különösen a csoportszo
ba ablakába helyezett ablaketetõ éle
tének megfigyelése a zord idõszak

ban is remek elfoglaltságot jelent. De
a madarakat nemcsak télen kell óvni.
Az odúhoz a fiókáit etetni érkezõ vagy
a madáritatóban fürdõ madarak meg
figyelése életre szóló élményt jelent a
gyerekeknek. A Madárbarát Óvoda
program a madárvédelem mellett
kiemelkedõen jó lehetõséget kínál gyer
mekeink neveléséhez. Kiemelt felada
tunk a környezeti nevelés és a gyerekek
környezettudatos nevelése.

A ritmus- és zenei érzék fejlesztését itt alapozzák meg.

Hagyományok õrzõi
Óvodánk kiemelt pedagógiai feladata a
hagyományõrzés és ápolás, a népi szo
kások átörökítése. Ennek szellemében
évek óta egyhetes farsanggal búcsúzunk
a téltõl. A farsang hete kiemelkedik az
óvoda mindennapi életébõl. A szülõk
megörvendeztetik a gyerekeket finom
süteményekkel, fánkkal, a talpalávalóról
neves elõadók gondoskodnak.
Hétfõn Zsuzsi és Dóri vidám dalaira
táncoltunk, vonatoztunk. Kedden tél
ûzõ- tavaszváró rendezvényünk volt az
udvaron, a telet jelképezõ Kiszebábot
elégettük. Szerdán mindenki nagyon iz

gatottan jött oviba, hiszen ezen a napon
jelmezekbe öltöztünk és megpróbáltuk
kitalálni melyik maskara kit rejt. Csütör
tökön Láposiné Pozsega Piroska nénivel
barkácsoltak gyermekeink, gyönyörû
szemüvegek készültek az ügyes kezek
munkája nyomán. Pénteken a zeneis
kolások és zenepedagógusok hozták el
hangszereiket, a zenével elvarázsolták
az óvodásokat. A gyerekek sok-sok új
élménnyel feltöltõdve, a vidám pillana
tokat felelevenítve már a jövõ évi jelme
zeiket tervezgetik.
Kovács Ágnes
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„De nehéz az iskola táska”

Hová tovább, végzõsök?
Minden általános iskola fokmérõje, hogy
felkészíti-e a diákjait a középiskolára,
vagy egy választott mesterség megtanu
lására. Egy irányba mutat-e szülõ-tanárgyermek háromszög csúcsa, hol is folytas
sa tovább a gyermek a tanulmányait? A
több mint fél évszázados balatonszárszói
iskolánk ezen a mérlegen igen jó ered
ményt mutat. Az ötven éves jubileumi
ünnepségre volt diákok írtak visszaem
lékezést, vagy jöttek el a találkozóra, s
mind azt vallották, hogy kitûnõ útravalót
kaptak. Említhetjük a már hagyományos
sá vált decemberi fiatalok találkozóját,
ahol szintén az látszik igazolódni, hogy
a világ, az ország minden táján egye
temeken, fõiskolákon, de a fodrászat, és
a munkapadok mellett is megállják a he
lyüket az itt végzettek. Minden gyermek
valamiben jó, kiváló képességû, és ezt a
rejtett kincset kell a felszínre hozni…
Folytatódik-e ez a jó tendencia? A
kérdésre Kemendi Istvánné, a végzõsök
osztályfõnöke válaszol.
– Az írásbeli, központi matematikai
és magyar írásbeli felvételi megtörtént,

Tisztelt Szülõk!

Kérjük, adója 1%-val támogassa a „Bala
tonszárszói Iskoláért Alapítványt”.
A befolyt összeget a tanulók okta
tásához szükséges eszközök vásár
lására, a tanulók jutalmazására, iskolai
rendezvények anyagi támogatására
használjuk fel. Az elosztásról az alapít
vány Kuratóriuma dönt.
Adószámunk: 18765395-1-14
Eddigi és jövõbeni támogatását köszön
jük!
Balatonszárszó 2014. február 12.
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona
kuratóriumi elnök

BEÍRATÁS

2014/2015-ös tanév

Értesítjük az érintett szülõket, hogy a
2014/2015. tanévre történõ általános
iskolai beíratásokra az alábbi idõpon
tokban kerül sor: 2014. április 28. 29.
30. /hétfõ, kedd, szerda/ 8,00- 18,00
óra között

Az elsõ évfolyamra történõ beíratáskor
a gyermek személyazonosítására alkal
mas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosító és a lakcímet igazoló hatósági
igazolványt (mindkét adatot a lakcím
kártya tartalmazza) és az iskolába lé
péshez szükséges fejlettség elérését tanú
sító igazolást kell bemutatni.

és örömmel mondhatjuk, ezen vala
mennyi diákunk teljesítette azt a szintet,
amivel folytathatja a szóbeli felvételit.
Mind a huszonegyen tovább szeretné
nek tanulni: kilencen gimnáziumban és
szakközépiskolában, tizenketten pedig
szakiskolában. Már az elõzmények
alapján látszik, hogy a legtöbben jól
választottak. Korábban szülõi értekez
leteken, de külön alkalommal egyenként
is megbeszéltük a tovább tanulási lehet
õséget. Van, akik a nyelvtudását szeret
né még magasabb szintre fejleszteni, és
két tannyelvû gimnáziumba jelentkezet.
Valószínû, hogy lesz középiskolába
jelentkezõ erdészünk is. A mezõgaz
daság fellendülésében is bizakodnak:
több fiú is jelentkezett mezõgazdasági
gépszerelõnek. Egy-egy fiú hegesztõ,
lakatos és festõ szakmát választott.
A Balaton mellett a vendéglátósok –
a szakács, a felszolgáló, a cukrász –
utánpótlásáról jó gondoskodni. Erre
a pályára és készülnek néhányan. Foly
tatjuk a felvételi elõkészítést, hiszen a
szóbeli meghallgatással is jó pontokat
nyerhetnek a tanulóink.

Felzárkóztatás
– tehetséggondozás
Van, valami, amiben kiváló a gyer
mek, de van, amiben gyengébb. A
kiválóságot lehet fokozni, a valamibõl
való gyengélkedést viszont az úgyne
vezett felzárkóztatással, azaz sajátos
pedagógiai módszerek bevetésével

lehet orvosolni. Mind a két területre külö
nös gondot fordít az iskolánk. A 32
óra kötött munkaidõbõl, a 22 kötelezõ
óra megtartása után lehetõségük van a
pedagógusoknak felzárkóztató, tehet
séggondozó foglalkozásokat tartani.
Azok a tanulók, akik
az órákon kevéssé
tudnak jeleskedni, de
vonzódnak a mûvé
szetekhez a rajz és
fotó szakkörön, illetve
a zenetanulásban tel
jesedhetnek ki.
Így mûködik az is
kolában fotó és rajz
szakkör, zenei okta
tás. Az idén pedig
megkezdõdött a nép
tánc oktatás is, ame
lyen 17 gyermek a
mozgás örömén túl a
népi hagyományaink
Egy jelesre sikerült meseillusztráció. Mónos Gréta munkája (8.o.) ismerõje is lesz.

Pályázati pénzbõl: úszásoktatás,
kommunikációs eszközök, továbbképzés
Az Innovatív iskolák fejlesztésére írták
ki azt a pályázatot, amit anno, még az
önkormányzat pályázott meg, és el is
nyerte a József Attila Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola a 17 mil
lió forintot. Ennek projekt menedzsere
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona, az
iskola igazgatója.
Elmondta, hogy a pályázaton nyert
pénzt igyekeztek a leghasznosabb cé
lokra felhasználni. Félévente két osztály
úszásoktatásban vesz részt. Elõször a
harmadikosok, és a hatodikosok jártak
uszodába, majd most a negyedik és a
nyolcadik folytatja.
A mindennapi testnevelés órát sze
retnénk eszközökkel is színesíteni,
játékosabbá tenni. Ehhez vettünk
tornapadokat, zsámolyokat, tornaszõ
nyeget, kézi- és foci labdákat, hullahopp karikát, ugráló kötelet.
Végezetül, de nem utolsó sorban az
infokommunikációs technológiák alkal
mazását is támogatja ez a pályázat.
Sikerült négy laptopot, két projektort,
vetítõvásznat, fényképezõgépet, szoft

Készülõdés a futóversenyre
vereket vásárolnunk. A kollégáink 30
órás tanfolyamon vettek részt, hogy
digitális tananyagokat vásárolhas
sunk, amely látványosabbá, könnyeb
ben rögzíthetõvé teszi a tananyagot a
tanulóink számára. Ezek az eszközök

kiválóak az idegen nyelv tanításának
fejlesztésére is, ami az egyik leg
fontosabb szempont az eredményes
továbbtanulás szempontjából, de a Ba
laton környékén a vendégfogadásra,
ellátásra gondolva is.

Kedves
leendõ tanítványunk!
Szeretettel várunk 2014. március 1-én
9.00 órakor
egy játékos iskola bemutatóra szüleid
del együtt. Az iskola erdejében megis
merkedhetsz majdani tanítóiddal, s
megláthatod, hogy mi mindenre lesz
lehetõséged iskolás éveid alatt.
LÁSS, NÉZZ, JÁTSSZ VELÜNK!
Tanító nénik!

Merülünk – a balatoni gyerekeknek úszni tudni kell.

Az alsó tagozatosok kamara kórusa
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Tudnivalók a 2014. évi országgyûlési Az Önkormányzat gazdálkodásáról
képviselõk választásáról
Magyarország köztársasági elnöke
kitûzte az országgyûlési képviselõk
2014. évi választását. A szavazás
napja ennek megfelelõen 2014. április
6-án vasárnap lesz. A szavazás 6.00
órától 19.00 óráig tart.
Szavazni változatlanul az alábbi he
lyeken lehet:
Balatonszárszón az l. sz. szavazókör
a Közös Önkormányzati Hivatal Bala
tonszárszó, Hõsök tere l. sz. alatt, a
2. sz. szavazókör a Mûvelõdési Ház,
Balatonszárszó, Szóládi u. 20. sz. alatt
fog mûködni.
Kötcsén az Általános Iskola épületében
Kötcse, Hõsök tere l. sz. alatt, Nagycse
pelyen a Mûvelõdési Ház épületében,
Nagycsepely, Kossuth L. u. 13. sz. alatt
lehet majd a szavazatokat leadni.
Balatonszárszón, Kötcsén, Nagy
csepelyen az adott településen lakcím
mel
rendelkezõ
választópolgárok
szavazhatnak. õk automatikusan felke
rülnek a központi névjegyzékbe, mely
rõl értesítõt kapnak. A névjegyzék a
közös önkormányzati hivatalban, illetõ
leg a társtelepülések hivatali helyisé
gében munkaidõ alatt megtekinthetõ.
A központi névjegyzékbe felvett
magyarországi lakcímmel rendelkezõ
választópolgár kérheti, hogy a központi

névjegyzékbe kerüljön rögzítésre, hogy
valamely nemzetiséghez tartozik, vagy,
hogy fogyatékosságára tekintettel segít
séget igényel annak érdekében, hogy
önállóan adhassa le szavazatát, illetve
a központi névjegyzékben szereplõ sze
mélyes adatainak kiadását megtilthatja.
Az a választópolgár, aki a sza
vazóköri névjegyzékben szerepel, de
nem tud elmenni a szavazóhelyiség
be, hogy ott adja le a szavazatát,
mozgóurnát kérhet. Csak az a válasz
tópolgár kérhet mozgóurnát, aki azért
nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe,
mert egészségi állapota, vagy fogya
tékossága miatt gátolt a mozgásban.
Változás az eddigi választási rend
szerhez képest, hogy a választópolgá
rok nem kapnak ajánló szelvényt (ko
pogtató cédulát). Helyette ajánlóíven
lehet jelöltet ajánlani. A jelöléshez le
galább 500 választópolgár érvényes
ajánlása szükséges. Egy választópol
gár több jelöltet is ajánlhat.
Kérem, hogy ügyeik intézésével,
vagy részletes tájékoztatásért szíves
kedjenek a közös önkormányzati hi
vatalban mûködõ helyi választási iroda
tagjaihoz fordulni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
címzetes fõjegyzõ, HVI vezetõ

Turisztikai fejlesztés – hosszú távra
Balatonszárszó Képviselõ Testülete
megbízta a Xellim nevû szaktanácsadó
céget, hogy dolgozza ki településünk
hosszú távú turisztikai fejlesztési kon
cepcióját. A szakemberektõl olyan

konkrét javaslatokat várnak, amelyek
az elkövetkezendõ években megvaló
síthatók, de akár több évre, évtizedre is
meghatározzák Szárszó családi üdülõ
helyi jellegét.

Kedves szárszói ingatlan tulajdonosok!
Köszönjük a közremûködésüket, hogy
a múlt évben környezetünk megóvása
érdekében nagy mennyiségû lomot
beszolgáltattak és ezzel a település esz
tétikai értékét növelték. Ez által tiszta,
rendezett, virágos lett a mi Szárszónk.
Az idén is rendezünk TAVASZI NAGY
TAKARÍTÁST és kérjük az ingatlan tulaj
donosok aktív részvételét.
A NYESEDÉK begyûjtése és szállítása

Idõpontja: 2014. április 14-19.
Kérjük, hogy a gallyakat, faágakat, legfeljebb 1m hosszúságú kötegekben
helyezzék ki a zöld gyûjtõ pontokon.
Ez alkalommal ne rakjanak ki más jellegû hulladékot.

1%
Balatonszárszó Idegenforgalmáért
és Turizmusáért Közalapítvány

Kérjük ajánlja személyi jövedelemadójának 1%-át a
tavalyi évre vonatkozó adóbevallásában és támogassa
Balatonszárszó nyári kulturális rendezvényeit,

a felújított CSUKÁS Színházat

Adószámuk: 18779453-1-14 Köszönjük támogatását!

Balatonszárszó Nagyközség Önkor
mányzatának Képviselõtestülete – a
törvényben meghatározott határidõ,
2014. február 5. elõtt – 2014. január
20-án tartott képviselõtestületi ülésén
megtárgyalta és elfogadta a közös
fenntartású intézmények, valamint az
Önkormányzat 2014. évi költségvetését.
Az elfogadott költségvetés értelmében
az Önkormányzat 2014. évben 615
millió forinttal gazdálkodhat. A tervezett
bevétel közel kétharmada állami támo
gatás. 2013. évtõl az állam feladat
finanszírozáson alapuló juttatásban
részesíti az önkormányzatokat, ami azt
jelenti, hogy a nyújtott állami hozzájáru
lás feladat meghatározott, csak arra
a célra fordíthatja az önkormányzat,
amire kapta. 2013-ban e területen leg
nagyobb hiány az étkeztetés finanszíro
zásánál jelentkezett. Plusz támogatásra
pályázatot nyújthattunk be, melynek
során a balatonszárszói önkormányzat
több mint 5 millió forint kiegészítõ jut
tatásban részesült, melynek következ
tében a társulásban fenntartott Óvoda
mûködtetéséhez szükséges önkormány
zati hozzájárulások szintje minimálisra
csökkent. Ez a kép kedvezõbb 2014.
évben, az étkeztetéshez az állam olyan
mértékben járul hozzá, melynek követ
keztében a társönkormányzatoknak
az Óvoda fenntartásához nem kell
hozzájárulniuk, ez teljes egészében
megoldható állami finanszírozásból.
Az
Önkormányzat
bevételének
jelentõs részét a helyi adóból származó
bevételek teszik ki. 2013. évi összes

adóbevétel meghaladja a 223 millió
forintot. Ebbõl sajnos 2013-ban elõször
az állam több mint 10 millió forintot, a
gépjármûadó 60%-át elvitte.
A múlt évben az Önkormányzat
kiemelkedõ feladataként valósult meg a
központi strandon levõ üzletek pályáz
tatás útján történõ bérbeadása, illetõleg
a település valamennyi önkormányzati
tulajdonú útjának kátyúzása, valamint
a Berzsenyi u. felújítása. Tavaly a sólya
pályák kialakítására került sor pályázati
támogatásból. Erre az önkormányzat
2,5 millió forint támogatást nyert. Az idén
folyamatban levõ pályázataink a Fõ u.
48. sz. alatti épület felújítása, melyre 30
millió forint támogatást igényeltünk. Nap
jainkban benyújtott pályázat az Óvoda
nyílászáróinak cseréjére, hõszigetelésre
benyújtott pályázat. Elnyerése esetén 20
millió forintot lehet az óvoda korszerûsí
tésére fordítani.
Az uniós költségvetési ciklus 2014.
évtõl 2020-ig tart. Erre az idõszakra ön
kormányzatunk is meghatározza, hogy
melyek azok a beruházások, melyeket
uniós forrásból kíván megvalósítani. Az
unió elsõsorban a munkahelyteremtésre
irányuló pályázatokat támogatja, ezért
önkormányzatunk kiemelt projektként
kívánja kezelni a zöldhulladék össze
gyûjtésére, hasznosítására vonatkozó
elképzeléseit, a strandok fejlesztési ter
veit, valamint a termelõi piac korszerûsí
tését, a helyben, vagy környéken termelt
termények feldolgozásának lehetõségét.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
címzetes fõjegyzõ

Intézkedés a kóbor állatokról
Balatonszárszó Nagyközség Önkor
mányzatának Képviselõtestülete 2014.
január 20-án tartott képviselõtestületi ülé
sén megállapodást kötött a Siófoki Állat
védõ Alapítvánnyal a község közigazga
tási területén felbukkanó kóbor állatok
– elsõsorban kóbor kutyák – befogásáról
és elszállításáról. Kérem a tisztelt la
kosságot, amennyiben kóbor kutyát,
egyéb kóbor állatot észlel településünkön,
úgy azt haladéktalanul jelezni szívesked
jen a hivatal telefonszámán: 84/362501, a Szárszóért Településgazdálkodá

si Kft. telefonszámán: 30-993-7163,
illetõleg a közterület felelõs személynél
Böröcz Jánosnál személyesen, vagy tele
fonon: 30-8304241. A rókák esetében
rendkívüli kilövési engedély megadását
kértük a Siófoki Rendõrkapitányságtól.
Az engedély birtokában arra jogosultság
gal rendelkezõ helyi vadászok lõhetik ki
lakott területen az állatokat. Élet- és va
gyonvédelem érdekében a kilövés során
a polgárõrség is közre fog mûködni. Az
engedélyezett idõpontról a lakosságot
külön tájékoztatni fogjuk.

LOMTALANÍTÁS
SZELEKTÍV BEGYûJTÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA
Begyûjtés központja:
GYULAI PÁL UTCAI TELEP HELYEN
Idõpontja: 2014. május 2-6.
A feleslegessé vált lomokat minden
nap 7 és 17 óra között, a telephelyen
szelektíven gyûjtve kérjük elhelyezni!
Ehhez segítséget nyújtanak a Kft.
munkatársai.
Beszállítható hulladék típusok: papír,
mûanyag, fém, textil, fabútor.
Szállítás: Aki saját gépkocsival nem
tudja megoldani a szállítást, annak
a Szárszóért Nonprofit Kft. kedvez
ményesen – fuvaronként 4000 Ft-ért
elviszi az összegyûjtött lomokat. A
telephelyre beszállítás esetén ajándék
tisztelet jegyet adunk a következõ kul
turális programunkra.

Közterületi információkat az alábbi
munkatársaink adnak:
Böröcz János: 06/30-830-42-21
Bóka Jánosné: 06/30-993-71-63
Dobos János: 06/30-993-71-65
Varga Norbert: 06/30-864-91-37
Tegyünk együtt
Szárszó környezetéért!
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Vidáman indítottuk útjára az Új Évet

A polgármesterünk büszke, hogy ilyen sok mûvészetszeretõ csoportja van Szárszónak.
Immár negyedik alkalommal gyûlt össze
a falu apraja-nagyja január 18-án a zsú
folásig megtelt mûvelõdési házban, hogy
egy fergeteges gála mûsorral közösen
köszöntsük a 2014-es újévet. Ez a nap
a település kiemelkedõ ünnepe, ahol
megtapasztalhatjuk összetartozásunkat,
megmutathatjuk gazdag kulturális tárhá
zunkat. A hagyományokhoz híven min
den korosztály, az óvodástól a nagyszü
lõkig, színre lépett a különbözõ mûfajokat
felvonultató rendezvényen. Szereplõ és
nézõ együtt énekelt, sok száz torokból
szólt az „Újra itt van a nagy csapat”.
A közönség vastapsa kíséretében
egyéni és csoportos fellépõk követték
egymást a színpadon verssel, zené
vel, énekkel, tánccal: Simon Dorottya,
Márkus Ferenc, Moór György, Csanádi
Stella, Fodor Anna, Csizmadia András,
Herold Sándor, Rill Tamás; Soli Deo
Gloria Kórus Pörneki Anikó vezetésével,
Szárszó Néptáncegyüttes, Nyugdíjas
Dalkör, Szárszói Kabarészínpad. Az
óvodát a Méhecske nagycsoport, az
iskolát Kálosi Roland, Orsós Adrián,
Puskás Zsófia, Szipli Bálint és a 2. osz
tály tanulói, a zeneiskolát az énekkar,
Zergi Dominika, Puskás Emma, Kósiné
Koczkás Magdolna és Nagyné Bilák
Karolina képviselték. Vendégeink voltak:
a Menta hastánc csoport Kaposvárról,

A Nyugdíjas Klub Dalköre nagyon jó hagyományõrzõ.

Az óvodások újév-köszöntõ rigmusokkal szerepeltek.

Katz Zsófia – a Balaton
Hangja gyõztese

Libben a néptáncosok szoknyája.

A tambura zenekar a teraszon is folyton folyvást pengetett.

Katz Zsófia és Tóth-György Viktória, a
Balaton Hangjai. A mohácsi Dunavkinje
Tambura zenekar nemcsak a színpa
don, hanem az udvaron is frenetikus
hangulatot teremtett temperamentumos
muzsikájával. A rendezvény ugyanis az
udvaron folytatódott, senki nem sietett

haza a hosszúra nyúlt estérõl, sok finom
sággal fokoztuk az élményeket: forralt
borral, teával, zsíros kenyérrel, süte
ménnyel kínáltunk mindenkit a teraszon.
Ezúton is köszönjük a sok finom sütit a
Bartha családnak, a bort Gamauf Bé
lának, Kovács Gyulának, Molnár Gyu

lának, Torma Jánosnak. Dorogi Sándor
polgármester köszöntõjében elismeréssel
szólt a nagy közös munkáról, kifejezte
köszönetét az összes szereplõnek, a
felkészítõknek, az együttesek tagjainak
és vezetõinek. Megköszönte mindazok
munkáját, akik a szervezésben, lebo
nyolításban részt vettek, a kulisszák elõtt
és mögött szolgálatot teljesítettek: tech
nikusi stáb, mûvelõdési ház dolgozói,
NABE csoport tagjai, kulturális közfog
lalkoztatott fiatalok, mûsorvezetõk.
Ahogy az Illés Együttes örökzöld
slágere a fülünkbe cseng: „Légy a vendé
günk, légy az emlékünk, ünnepeljük meg
a nagy találkozást…”, igazi örömünnep
pé varázsoltuk ezt a szép estét.
Dancsecs Klára

Nyílt Nap
a József Attila
Emlékházban

A Kabarétársulat most is pikáns jelenettel
készült.

Ketten a versben
Remélem, repesett József Attila szíve
odafönt a mennyekben, amikor január
26-án „hallotta” a saját verseit, itt Ba
latonszárszón az õ emlékházában.
No, meg a többit, a magyar szerelmi
költészet gyöngyszemeit, ami nekünk a
világirodalom legszebb költeményeit is
jelentik.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából
nagy ajándékot kaptunk Lázár Balázs
és Tallián Marianna színmûvész-költõ
házaspártól. Ketten a versben címû ze
nés elõadó estjükön egyik pillanatban
a sírás, másik pillanatban a nevetés
ragadott magával. Ketten voltak a vers
ben, de eggyé forrtak ebben a szerel
metes alkotásukban.

A 2. osztályosok megnevettették a közönséget a menyegzõs jelenettel.

Fodor Anna énekelt Csizmadia And
rás gitárkíséretével

A Miniszterelnökség 2014. március
22-én az egész országot mozgósító
Nyílt Napot hirdet, amely a 20072013-as idõszak, Dél-dunántúli ré
gióban megvalósult projektjei közül
többek között a József Attila Em
lékház projektjét is kiválasztották a
rendezvénysorozatba.
A cél az, hogy a nagyközönség
számára bemutassák az uniós for
rások felhasználásával megvalósult
sikeres hazai fejlesztéseket. Ezek az
intézmények azon a napon ingyene
sen látogathatók, és olyan érdekessé
geket mutatnak be, melyeket egyéb
ként nem láthatnak az érdeklõdõk.
Az országos rendezvénysorozat
reményeink szerint széles média
érdeklõdésre is számot tart, s remél
jük, tovább növeli a József Attila
Emlékház népszerûségét is.
Szeretettel várjuk minden kedves
látogatónkat március 22-én délelõtt
10 órától délután 17 óráig!
Matkovics Diána
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Így farsangoltunk, mulattunk
A polgárõrök maszkabálja

Fehér asztal mellett a teljes „olimpiai csapat”.

A mûsorvezetõ apácaként nem volt
elég ájtatos.

Így örültek a szárszói olimpikonok a „gyõzelemnek”, a közönségsikernek.
A polgárõrök meghívták a legfõbb támo
gatóikat, a rendõröket is a jó kis maszk
abálra, február 15-én. És természetesen
ott volt valamennyiüknek a párja is, sõt,
a barátokat, szomszédokat is elhívták a
mulatságba. Mert készültek a testvér civil
szervezetek, a Nõk a Balatonért Egyesü
let szárszói csoportja, meg a híres fény

mutatványos csapat, a Kabaré társulat,
és természetesen a szellemes jelmezes
felvonulók. Mindenki kapott oklevelet,
aki ehhez a családias, vidám estéhez
hozzájárult. Mivel az „Olimpia csilla
gait” nem tudjuk jó fotóban visszaadni,
a nevüket viszont érdemes megjegyezni,
mert igazi nagy sportteljesítmény áll

Babák jelmezben

Micsoda bûbájos délelõtt volt ez a februári farsangi
összejövetel a Baba-Mama klubban! Ahogyan tipegtek, és egymással bájologtak, ahogy egymásnak kínálták a süteményt, az maga volt a csoda. A mókamester,
a bohóc pedig fújta, csak fújta a lufifigurákat mindenkinek, ki mit kért tõle. És fogyott a nagyik által készített
farsangi fánk, meg sok süti. A tablóképet mókás lesz
visszanézni 10-20 év múlva!

A NABE vastapsot érdemelt, mint Mammorett együttes.
mögöttük. Akik a szellemes Magyar
vándort, és a labdajátékokat eladták:
Mihályi Tímea, Mihályi András, Pásti

Mónika, Kilvinger Gábor, Illés Gábor,
Györkös Adrienn és Györkös Szabolcs.
Vastaps jutalmazta a produkciójukat.

Tini disco és a szülõk bálja
Nagy izgalommal készültünk a Szülõk
Báljára. Bár már hagyománya van Ba
latonszárszón a Szülõk Báljának, mégis
az idén egy picikét más volt, hiszen,
személyesen elsõ alkalommal irányíthat
tam a készülõdést.
Délután kezdõdött a Tini Disco, ami
a gyerekek bálja volt, és nagyon jó han
gulatban telt. Kapuváriné Mikei Ilona
remek játékokat és feladatokat hozott,
melyet a gyerekek nagyon élveztek.
Még táncverseny is volt. Osztatlan sikert
aratott a pizza. Ezt követte a felnõttek
bálja. A mûsort a Balatonszárszói Nép
táncegyüttes kezdte, majd a Kabarészín
pad adott elõ egy rövid jelenetet. Az
este folyamán a Juli és a Happy End
húzta a talpalávalót. Este az Euróvizíós
dalverseny magyarországi középdöntõ

jéig jutott Szabó Leslie adott egy rövid
koncertet. A tombola nyeremények kö
zött szinte mindenkire rátalált valami.
Hajnalban kellemesen és boldogan el
fáradtan zártuk be a rendezvénynek ott
hont adó Mûvelõdési Ház ajtaját.
Nagyon sok támogatást kaptunk he
lyi vállalkozóktól, lakosoktól, valamint
az Önkormányzattól.
A bál bevételét a korábbi évek hagyo
mányához hûen az iskolai osztály
kiránduláshoz akarunk hozzájárulni,
valamint a karácsonyi ajándékokat
szeretnénk finanszírozni a bevételbõl.
Ezúton szeretném kifejezni köszönete
met mindazért a nagyon sok segítségért,
amit a szülõktõl valamint községünk
lakóitól kaptunk.
Bartha Mercedes

Nagycsepelyen Süsüvel

Kötcsén sokféle mesefigura elevenedett meg a február 14-i óvodai-iskolai farsangon.
Felvételünk a negyedikesek lakodalmas paródiája után készült.

Mindenki névnapja a Nyugdíjas Klubban
A nagycsepelyi jelmezbálba meghívták a gyerekek kedvencét Süsüt és barátait, azaz
a legkedvesebb Csukás mesefigurákat, akik tavaly nyár óta járják az országot. Hát,
természetesen itt is nagy sikert arattak, és mindenki velük akart fényképezkedni. Volt
azért szusszanásnyi idejük, és õk is megkóstolhatták azt a finom farsangi fánkot, meg a
sok finom süteményt, amivel ott nekik, és minden résztvevõnek kedveskedtek. Aztán volt
természetesen zene, tánc, vigalom. Nagycsepely apraja-nagyja jól szórakozott.

Egyszer volt vörös riasztás az idei télen,
de ez sem zavarta a Nyugdíjas Klub
tagjait, hogy megünnepeljék mindenki
névnapját, szokásukhoz híven a farsang
idején. Sõt ez alkalommal vendégeket
is hívtak: a Siófoki Mozgáskorlátozott
Egyesület tagjait, akik ötvenen csatla
koztak hozzájuk, hiszen évek óta tartják
a kapcsolatot. A közös vacsora és a
süteményezés után a közös éneklés sem

marad el, majd megbeszélték a pünkösdi
közös csíksomlyói kirándulás részleteit.
Kicsit hosszabb ideig tartott a haza felé
vezetõ út gyalogosan és busszal Sió
fokra, és a zamárdiaknak is, de mindenki
szerencsésen megérkezett. A farsang vé
gére is kapott a klub meghívást: a Siófoki
Nyugdíjas Egyesülettõl, akik hírét vették a
szárszói „fiúk” diszkós kicsapongásának,
és bemutatják táncukat a cica-babákkal.
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Szárszót vigyázó õrszemek
Nem lehet minden utcasarokra rendõrt
állítani, így szólt egy közismert mondás,
amikor úton, útfélen a betörésekrõl, a
rablásról, vagy a garázdaságról hal
lottunk. Nagyon jól bevált a technika
csodája, a térfigyelõ kamera is, de
az emberi szemnél nincs tökéletesebb
a bûnözõk észlelésére sem. Balaton
szárszón jelenleg 23-szor 2 sasszem
figyeli, pásztázza az utcákat, a közter
eket, a középületeket. õk a Polgárõr
ség tagjai. Ha nincs is rajtuk a „meg
különböztetõ jelzés”, azaz a sárga
zöld csíkos mellény, csak egyszerûen
autóznak, bicikliznek, sétálnak, vagy
boltba mennek, strandolnak, a szemük
akkor is készenlétben van. Nem is ked
velt területe a „rossz fiúknak” a mi vi
dékünk, mert tudják, nagyon hamar le
leplezõdnek. Nem teperik le a bûnözõt,
nem ránthatnak elõ pisztolyt, csak egy
telefon a rendõrõrsre, s már jönnek is,
akik intézkedhetnek.
A helyi Polgárõrség megalakulásá
nak 20. évfordulója alkalmából beszél
gettem ezzel a kitartó csodacsapattal,
ami kettõ az egyben, mert baráti tár
saság is.
Apáti József: – 1996 óta veszek
részt a Polgárõrség munkájában.
Nyáron szinte minden rendezvényen
ott vagyok. Összeköthetem a munkát
a szórakozással. De szerettem min
dig is nyitott szemmel járni. Anno a
Berzsenyi utcában fedeztünk fel késõ
õsszel betörést. A tulajdonos viszont
csak három nap múlva tudott eljönni.
Megkért, segítsünk, hogy ne legyen na
gyobb kár. Meg is hálálta: betett egy
kis pénz a közösbe. Most valahogy ke
vesebb a támogatás, pedig nem ritka,
hogy egy éjszaka 72 kilométeres távot
járunk be.
Bocz József: – Miután 30 évet szol
gáltam a Siófoki Rendõrkapitányság
közlekedési járõreként, nem csoda,
hogy a közbiztonság megszállottja
vagyok – 70 évesen is. A polgárõri
munkát is hivatásomnak tekintem. Ez
egy nagyon jó összekovácsolódott tár
saság, és akik kiállnak egymásért, úgy
lehet csak eredményt elérni. És az évek
folyamán kialakultak a „páratlan páro
sok is”, akik együtt szolgálnak. Torma
János barátommal fél szavakból is
értjük egymást.
Domokos László: – Mióta megala
kult, tagja vagyok Polgárõrségnek,
mert nagyon jó közösség és korrekt em
berek a tagjai. Kicsit mozgalmasabbá
teszi a szolgálat a mindennapokat.
Milyen öröm lehetett annak, akiknek
megtaláltuk az ellopott autóját. Jó, ha
helyben segíthetünk a rendezvények
biztosításában, de hívtak már Bálvá
nyosra is.
Fejes János: – Azzal az elhatározás
sal léptem be a megalakulást követõ
elsõ évben, hogy jó ha hozzájárulok a
település biztonságához. A nyári séták al
kalmával, amikor nagyon sok a vendég,
akik között ott vannak az ügyeskedõk –
amúgy is nyitott szemmel jár az ember.
Így fedeztek fel egy betörést a sógorával
– azaz Szalai Lászlóval, aki szintén pol
gárõr. Egy késõ õszi napon nyitva ta
láltak egy kaput a stranddal szemben.
Kiderült, hogy az ajtó is nyitva, mert
betörtek. Erre értesítették a rendõrséget.
Fejes Jánosné: – Sétálni párban is jó.
A férjemtõl kaptam kedvet, hogy részt
vegyek ebben a munkában. Egyéként

Hátsó sor: Szakács János, Nagy János, Kadácsi István, Fodor Zsolt, Szerencsés Krisztián, Böröcz János, Fodor Rudolf, Torma János. Középsõ sor: Fejes István, Apáti József,
Szerencsés József, Apáti Kinga Csilla, Szalai László, Bocz József. Elsõ sor: Fejes János, Fejes Renáta, Szalai Lászlóné, Fejes Jánosné, Fodorné Szabó Ágnes, Fleck László,
Domokos László. Akik hiányoznak: Mikulcza Gábor, Nagyné Kelemen Krisztina, Vink
ler László, Zsombok Miklós
is sokat járok kerékpárral, és közben
igyekszem mindenre figyelni, munka
idõn belül és azon túl.
Fejes Renáta: (Az elõzõ megszólalók
az édesapa és az édesanya. Renáta
pedig a fõvárosban dolgozó fodrász.)
– Ha itthon vagyok, nagyon szeretek
részt venni a rendezvényeken, külö
nösen, ahol sok a gyerek. Május
elsején, a gyermeknapon és a nyári
programokon. Biztos a szüleimtõl
örököltem, hogy jó nyitott szemmel
járni, meg egy közösséghez tartozni.
Örülnék, ha sikerülne még több fiatalt
toborozni.
Fleck László: – Szeretném megem
líteni Kapuvári Márton és Balogh Lajos
nevét, akik alapítói, támogatói, vezetõi
voltak ennek a csapatnak, és nagyon
jól megalapozták a mûködését. No,
meg a feleségemét is, aki biztosítja a
hátteret, hogy ezt minden lelkiismeretfurdalás nélkül csinálhassam. Itt szü
lettem, és nagyon szeretek vigyázni
erre a településre, és így vagyunk mi
rokon lelkek Böröcz Jánossal. õ oly
annyira gyakorlati ember, hogy he
lyette is én beszélek. A közös szto

Kinga,
a népszerû vezetõ
Apáti Kinga
2007-tõl
vezeti
a
szárszói Pol
gárõrséget.
A
férfiak
– akik több
ségben van
nak – neki
szavaztak
bizalmat. Valószínû azért, mert
õk nem szeretnek adminisztrálni,
szervezni, értekezletekre járni. De
Tipsics Attila a szorgalmára is felfi
gyelt, hiszen annak idején szolgála
ton kívül is jelentkezett szolgálatra
a barátnõjével. S bizony, nekik is
voltak olyan eseteik, amikor egy
balesetnél jól jött a segítség. Mert
nem csak a sérülteken kell ilyen
kor segíteni, hanem a közlekedés
további biztonságáról is gondos
kodni kell.

rink például: hetekig üldöztünk egy
betörõt, aki nagyon rafinált volt. Felél
te és vitte, amit a házban talált, majd
továbbállt. De! Bezárta a házat, úgy
hogy kicserélte a zárat, hogy még a

Kadácsi István: – Szükség lesz fia
tal erõre, így agitáltak maguk közé –
Böröcz János és Fleck Laci – amikor 20
éves voltam. És nem bántam meg, mert
valóban jó tenni a település közössé
géért, a biztonságáért.
Nagy János: – Amikor megalakult ez
a szervezet, tényleg sok volt a lopás a
településen. Beláttam, hogy a rendõr
ség munkáját csak úgy segíthetjük, ha
összefogunk, és nyitott szemmel járunk.
A gyermekeink érdekében is nagyon
fontos ez az õrzõ-védõ szolgálat.
Szalai László: – Egyik szárszói, másik
családtag hozta be ebbe a szervezetbe
a tagokat, amely nagyon hamar össze
kovácsolódott. S ha sikerélményünk
is volt, hogy sikerült felfedezni egy
betörést, vagy valami rendellenesség
re felhívni a rendõrség figyelmét, ak
kor tudtuk, hogy jót tettünk a település
érdekében.
Szalai Lászlóné: – Persze, sokat szto
riztak a fiúk, láttam, hogy kedvük te
lik ebben az önkéntes munkában. Így
kaptam kedvet, meg mondták, hogy
jó lenne, ha több nõ is teljesítene szol
gálatot. Tulajdonképpen ez a másfajta
munka egy kikapcsolódás is, amikor

Feliratos autóval járnak ezen túl a polgárõreink.
tulaj sem tudott bemenni. Az Akácfa
utcában csípték fülön, mert nem húzta
el jól a függönyt.
Fodor Zsolt: – A megalakulástól
kezdve tagja vagyok a csapatnak, és
örülök, hogy a szárszóiak biztonságát
szolgálhatom. A csapat a szolgálaton
kívül is minden alkalmat megragad,
hogy együtt legyen. Remélem, a szaká
csukkal is meg vannak elégedve, mert
az én vagyok. A marhapörköltet szere
tik a legjobban tarhonyával. Meg a
sört. Tavasszal a nõnap környékén,
vagy a farsang végén, mint most is, a
feleségeket is meghívjuk, akik sokszor
elnézik, hogy éjjelente nem vagyunk
mellettük. A praxisomban már több
betörést fedeztünk fel. Sõt volt egy
izgalmas üldözéses esetünk is közösen
a rendõrséggel. Siófoktól üldöztek egy
gyanúsítottat, s úgy sikerült utolérniük,
hogy egy autóval keresztbe álltunk az
úton a halastónál.
Fodorné Szabó Ágnes: – Én is a
férjemtõl kaptam kedvet ehhez az
önkéntes munkához. Miután itt sohasem
egyedül teljesítünk szolgálatot, ez jó al
kalom mindenféle eszmecserére. Ahogy
a rendes munkaidõnk engedi, úgy vál
lalunk szolgálatot éjjel vagy nappal, és
mindenféle rendezvények segítõiként.
Én három éve vagyok polgárõr. A
szomszédos települések is tudják, hogy
bízhatnak bennünk, így gyakran szom
szédolunk is.

autón, biciklin, vagy sétálva az éjsza
kában bejárjuk a települést.
Szerencsés József: – Húsz évvel
ezelõtt Szakács Jánossal, majd mióta
a fiam betöltötte a 18-at, vele párban
teljesítek szolgálatot. Miután a stran
don vagyunk nyáron éjjel-nappal, én
már a megjelenésérõl ki tudom szúrni,
kit kell figyelni. Sok közös akciónk
volt így a rendõrséggel. De üzenjük a
nyaralóknak, a vendégeinknek, hogy
ne hozzanak ki a strandra vastag pénz
tárcát, és ékszereket sem.
Szerencsés Krisztián: – Érdekes ez
az apa fia kapcsolat. Miután én is 8-10
évet töltöttem a strandon, ugyanúgy
átvettem az õ „térfigyelõ” stílusát. És
az egy normális viselkedés, ha valaki
nem megy el szó nélkül egy tolvajlás
elõtt. Így segítettünk körbe keríteni egy
elkövetõt, míg megérkezett a rend
õrség. Ha valaki a családban ezt a pél
dát látja, nem nehéz ezt követni.
Torma János: – A kezdetek óta vigyá
zok a településre, mert mindig történhet
valami. Mivel esti-éjszakai szolgálatban
vagyok mint a parkok, virágos kertek
locsolója, a vonatokkal érkezõket is
szemmel tartom. A térfigyelõ kamerák
nagyon sokat segítenek a munkánkban.
Nem kis visszatartó erejük van. De a
polgárõrség éjszakai járõrözése, meg
a locsoló autó látványa is elég ahhoz,
hogy a diszkóból jövõk ne forduljanak
ki önmagukból.
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Hivatásos édesanya és családja Balatonszárszó teljes gõzzel
készül a nyári idényre

Itt aztán csodálatos gyereknek lenni!
Azt mondhatom, hogy övék az egész
Eb-hegy, ez a csodálatos völgy. Mert
melyik család három fia mondhatja
el, hogy ilyen csodálatos gazdagsága
van? Két póni, az egyik Holló, a másik
Öcsi, a Sziszi, és Rudi, a dalmata ku
tyák, a hat malac.
Szóval, ez egy gyermekparadicsom.
Bár egy tála függ a házon: Eladó.
Barti Zoltán, az édesapa rögtön in
dokolja: kinõtték. Szeretnének egy na
gyobbat. Persze, itt Szárszón. Judit, a
felesége itt született, nem menne innen
sehová. Persze, a gyermek-paradicsom
akkor is megmarad, ha beljebb mennek
a faluba. Hiszen, Polányi Sándorék a
Déryné utcában laknak, s nekik is itt van
a szomszédban a telkük, és õk kezd
tek el állattartással foglalkozni. Sõt,
a dédszülõk is itt élnek, a sokak által
ismert és szeretett Bucsányi Sándor és

neje. Zoltán édesanyja Somogyjádon
él. Balatonszemesen, a munkahelyi is
meretségbõl – az akkori Árpás pékség
ben dolgoztak a fiatalok – szövõdött
a szerelem. És szépen jöttek sorban a
fiúk. Dominik most 9 éves, Botond, 5
és Bálint 15 hónapos. (Figyelmeztettem
õket: „sohase mondd…, mint a dal
mondja. Jöhet még egy kislány).
A család minden szárszói rendezvé
nyen ott van, ahol összeütnek két cin
tányért, vagy kanalat. Dominik, már
nagy fõzõmester. Barti Bt. néven indul
nak a május elsejei bográcsozáson,
meg a Lecsófesztiválon. Harmadik osz
tályos, és öt éve focizik. Judit, az édes
anya – végzettségét tekintve cukrász –
de élete nagy vágya volt, hogy óvónõ
legyen. Lényegében az lett, csak a neve
más: a sajátjait óvja. A három gyer
mekes édesanyák ugyanis hivatásos
anyák.

Egy napon születtek

A Budapesten
megnyíló országos
Utazási kiállítás egyik fõ attrakciója
leszünk a napokban.
Az Utazás kiállításon családi uta
zási ajánlatok, izgalmas közönségjá
ték és közel 30 ország kiállítói vesznek
részt idén is a HUNGEXPO-n. A Hun
gexpo Budapesti Vásárközpontban az
Utazás kiállítás nyitja a tavaszi sze
zont. Az ország legnagyobb turiszti
kai seregszemléje számos programot,
nyereményeket ígér látogatóinak és kö
zel 30 ország 500 kiállítójának ajánla
tai közül válogathatnak.
Balatonszárszó új színes kiadványok
kal, családbarát üdülési programmal,
az elmaradhatatlan Süsü sárkánnyal és
barátaival várja az üdülõket. A Fabula
zenekar az Utazás kiállításon is hívo

gatja Csukás István megzenésített ver
seivel a nyaralni vágyókat. Reményeink
szerint ebben az évben is megdöntjük
a vendégfogadás rekordját. A kiállítá
son való részvételen túl Balatonszárszó
nevezett a Hungexpo Zrt. által kiírt II.
Utazás Turisztikai Kommunikációs Díj
pályázatra, melyben a Csukás Színház
múltját és jelenét mutatja be.
A pályázat keretében a szakmai
zsûri hirdet nyertest, azonban a közön
ségnek is módjában áll gyõztest válasz
tani.
A legtöbb szavazatot gyûjtõ pálya
mû közönségdíjban részesül.
Mindenkit sok szeretettel várunk a
Balaton Régió 2011/B standján.
Némethné Szabó Magdolna

Kati néni köszöntése
Büszke a korára
Ábrahám István
né, Katica néni.
Február 20-án, a
90. születésnap
ja
alkalmából
köszöntötte Do
rogi
Sándor
polgármester, aki e jeles alkalomból
átadta Orbán Viktor miniszterelnök jó
kívánságát is egy oklevél kíséretében,
és természetesen a szárszóiak nevében
a virágcsokrot is.
Büszke a korára, mert egy orvosnõ
szerint olyan életvidám, kitûnõ emlé

kezõ tehetséggel megáldott asszony,
hogy a hatvanasok is megirigyelhet
nék. Elmondta: nem vagyok otthon, de
nagyon jól érzem magam. Egy ideje
ugyanis beköltözött a balatonföldvári
Írisz ápolási központba. A torna
tanárnõ naponta megtornáztatja, sétál,
és örül az ottani társaságnak. A szüle
tésnap alkalmából mégis itthon van,
Szárszón, a Gábor Áron utcában, és itt
több napon együtt lehetett a lányával,
unokáival, sõt Kevin dédunokája is
köszöntötte. Reméljük, látszik a képrõl,
hogy ragyog a boldogságtól. Még sok
ilyen születésnapot kívánunk.

Játék, családiasan

Bódi Emília, édesapja ifj. Bódi Zoltán,
édesanyja Rábai Kitti. A nagyszülõk is
segítenek a fiataloknak.

Kozák Benett Szilárd, édesapja Kozák
Róbert, édesanyja László Katalin. A
két éves Noel, bátyja nagyon szereti a
kisöccsét. A szülõk a dédnagymamának
köszönik a sok segítséget.

Bódi Emília és Kozák Benett Szilárd
egy napon születtek, 2013. december
16-án. Igazi karácsonyi „ajándékok”.
Most pedig együtt köszöntötte õket
február 20-án Dorogi Sándor pol
gármester az önkormányzat és a hi

vatal dolgozói nevében, és átadta a
legfiatalabb szárszói polgároknak
járó oklevelet, és a 100 ezer forintot
tartalmazó ajándék borítékot, amit
mindkét szülõ pár megköszönt az ön
kormányzatnak.

Brainturbo hírek
2014 a nyelviskolák életében jelentõs
fordulópontot jelent. Megjelent az új
felnõttoktatási törvény, mely igen ko
moly megmérettetés elé állítja az intéz
ményeket.
Szerencsére mi úgy terveztük meg
a személyi és tárgyi feltételeket, hogy
a legszigorúbb kritériumoknak is meg
feleljünk.

Nagy öröm mindannyiunk számára,
hogy január végén új nyelvi laborral bõvül
tünk. Így még rugalmasabb idõbeosztással
tudjuk órarendünket összeállítani.
A minõségi nyelvoktatás iránti igény
abban is megmutatkozik, hogy a Ba
laton déli partján kívül Tapolcáról, Ba
latonfüredrõl, Kaposvárról és Székes
fehérvárról is vannak hallgatóink.

A Családok éve az idei. Ebbõl az al
kalomból a Nõk a Balatonért Egyesület
szárszói csoportja meginvitálta a Csa
ládosok Szárszóért civil szervezetet
egy közös, játékos délutánra. Február
22-én délután 3 órakor kezdõdött a
mûvelõdési házban a Játsszunk együtt!
vetélkedõ, amelyre kilenc szárszói
család nevezett be 4-5 tagú csapat
tal, valamint a NABE két csapattal. A

programban szerepelt képkirakó játék,
kvíz kérdések, dió illetve labda sze
dés, mesefigurák és mesék feismerése,
kitalálása, valamint mókás ügyességi
játékok, amik megmozgatták a részt
vevõket. A gyerekek alig akarták abba
hagyni a játékot. Mindenki nyertes lett.
Oklevelet és ajándékcsomagot kaptak
a csapatok. És egy kicsit nassoltunk is.
Szijj Ágnes
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A falugazdász
tavaszi hajrában
Itt a tavasz! Igaz, a földeken még nem
kezdõdtek el a munkálatok, viszont igazi
nagyüzem van a falugazdászok háza
táján. Földügyekben annyi mindent tisz
tába kell még tenni addig, hogy most van
az igazi hajrá. Szárszón, az idén január
elsejétõl Simor Ákos teljesít szolgálatot
szerdánként a polgármesteri hivatalban.
A Kaposvári Agrártudományi Egye
temen, 1999-ben végzett szakember fél
tucat sürgõs teendõt sorol: – Fontos az
õstermelõi igazolványok érvényesítése
és kiadása. A kamarai tagság regisztrá
lásának koordinálása. Ugyanis aki õster
melõ, egyéni vállalkozó, vagy gazdasá
gi társaságként folytat mezõgazdasági
tevékenységet, kötelezõ agrárgazdasági
kamarai tagnak lenni. Rendszeresen jön
nek a helyükbe a gazdák, szórólapokon,
telefonon igyekszünk elérni õket. A ka
marai kártyák kiosztásakor mindenkép
pen személyesen is találkozunk, mert az
átvételt aláírásukkal ismerik el. Szárszón
sok a kisgazdálkodó, körülbelül hatvan
embert érint. A kamarai tagdíj a bevé
tel mértékétõl függ. Évi 600 ezer forint
bevétel esetén mindössze 2 ezer forint,
és jó tudni, hogy különbözõ kedvezmé
nyekre jogosít.
Nem látványos, de annál nagyobb
precizitást jelentõ feladat a monitor
ing adatszolgáltatás, amelyben a pá

lyázatokat nyert gazdálkodók árbevé
telérõl, eszközeirõl, az alkalmazottak
számának alakulásáról, a támogatás
felhasználásának
eredményességérõl
öt évig nyilatkozni kell. Nem utolsó
sorban a legfontosabb feladatuk a kö
zeljövõben az egységes terület alapú
támogatási kérelmek beadása, amellyel
együtt 25 féle jogcímen lehet igényelni
támogatást.A kérelembeadásnál fontos
a pontos jelölés,a földhasználat meglété
nek igazolása,mert ez az alapja a kifize
tésnek. A felszín alatti vizek védelmére
a Balaton közelsége miatt ugyancsak
figyelni kell, s öt évenként talajmintát
kell venni, valamint évente adatot kell
szolgáltatni a nitrogénkijuttatásról. A
gazdálkodási napló beadása, elkészíté
sének segítése ugyancsak fontos.
Arra a kérdésre, hogy a mezõgaz
daságban tevékenykedõknek számító
gépes zseninek is kell lenne a falugaz
dász azt válaszolta, hogy nem árt, mert
a mûködõ ügyfél kapun sokféle infor
mációt kaphatnak, és ügyeket intézhet
nek, de a falugazdász dolga, hogy a
területén minden adatot rögzítsen és
továbbítson az illetékes helyre. És nem
utolsó sorban az a dolga, hogy a gaz
dáknak minden ügyes-bajos dologban
segítsen, ötleteivel a hatékonyabb gaz
dálkodást segítse.

Katarzyna meséje, könyve rólunk

Mint a mesében két lengyel
lány elhatározza, hogy eljön
nek a Balatonra nyaralni. És a nagy
meseszövõ eléjük is vezeti a két ma
gyar daliát. Sõt, mindketten „bedobják
Tisztelettel tájékoztatjuk
az adófizetõket, hogy adója 1%-ával
a Balatonszárszói Református Egyház
alapítványát is támogathatja.
„GENEZÁRET” Alapítvány
Adószám: 1 9 1 9 8 1 1 4 - 1 - 14
További információk:
www.genezaret.atw.hu
Email: genezaretszarszo@freemail.hu

a szívüket a Balatonba”, és anélkül nem
tudnak hazamenni. És nem mese ez fel
nõttek! Igaz történet. Oly annyira, hogy
Katarzyna Kociuba azóta itt él válasz
tottjaival, a párjával és a Balatonnal.
Mert azóta mindennapi
szerelmét egy könyvben
is megvallotta honfitár
sainak. A hétköznapi
örömöket, itteni apró cso
dákat is, hogy már nem
tudja elképzelni az életét a
magyar tenger nélkül. Mint
a Helka Tours társtulajdo
nosa már tárgyalt is Doro
gi Sándor polgármester
rel, és vállalja a feladatot:
megismerteti a lengyel uta
zási irodákkal és a partnereivel Szárszó
nagy vonzerejét, hogy családostól ér
demes ellátogatni a mi nyaralóhelyünkre.

A Balatonszárszói
Turisztikai Egyesület
a közeljövõben tartja rendes évi
közgyûlését, amelyen az idei
szezon aktuális feladatait vitatják
meg. A tagokat a vezetõség le
levélben értesíti a közgyûlés he
lyérõl és idõpontjáról.

Galaxisok ütközése
Dr. Bölcsföldi József matematikusnak
két nem titkolt szenvedélye van: az
orgona és a belõle áradó zene és a
csillagászat. Február 19-én a könyv
tárunkban( -ból) vitte el a hallgatóságát
egy Földön kívüli utazásra, ami nem

Márciusi – áprilisi programok
a Polgármesteri Hivatalban. Megtekint
hetõ: munkanapokon április 30-ig.

Március
Március 08. (szombat) 18.00
Nõnapi meghívó és meglepetés prog
ram a Mûvelõdési Házban.
Március 15. (szombat) 10:00
Az 1848/49-es forradalom és sza
badságharc ünnepi megemlékezése a
Mûvelõdési Házban.
Március 23. (vasárnap) 15.00
Víz napi Balcsi-party a NABE szárszói
csoportjával a Tóparti parkban.

Április 11. (péntek)
27. Költészet Napja ünnepség és
megyei szavalóverseny
Április 13. (vasárnap) 14.30
Húsvétváró játszóház a Családo
sok Szárszóért Civil Szervezettel a
Mûvelõdési Házban. Húsvéti szoká
sok, tojásfestés és tojáskeresés, húsvéti
kalácssütés.

Árilis

Április 14 – 18.
Könyvtári Nyílt Napok a Községi
Könyvtárban.
Várjuk
szeretettel
régi és leendõ új olvasóinkat! Infó.
70/457-4832 Nyitvatartási idõ:
hétfõ, szerda 14.30-17.00, péntek
09.30-12.00.

Április 04. (péntek) 18.00
„Balatont álmodom – a magyar tenger
a filatéliában” címmel a Bélyegmúze
um vándor kiállításának a megnyitója

Április 18-án 18 órai kezdettel a Ba
latonszárszói Református Egyházköz
ség nagypénteki istentiszteletén köz
remûködik a Soli Deo Gloria Kórus.

Március 25-ig az óvoda fából
készült alkotásainak kiállítása meg
tekinthetõ munkanapokon a Polgár
mesteri Hivatalban.

Nõnapi meghívó – „Férjek és…”
Kedves Szárszói Lányok, Asszonyok és Férfiak!
Sok szeretettel hívunk a Balatonszárszói Nagyközségi Önkormányzat

NõNAPI RENDEZVÉNYÉRE
2014. március 8-án, szombaton, 18 órára,
amelynek helyszíne a Mûvelõdési Ház.
A vidámságról a Zamárdi Színkör gondoskodik
„Férjek és…” címmel: jelenetek Nóti Károly, Fejér István és Rejtõ Jenõ tollából.
Információ: 30/5924-246. A belépés díjtalan!
Mindenkit szeretettel várunk!

„Tudnod kell, nem hiába vársz,
ha hozzánk jössz, hazatalálsz.”
(Szirmay Endre)
Sok szeretettel várunk
minden érdeklõdõt
27. Költészet Napja rendezvényünkre
2014. április 11-én, pénteken,
a József Attila Általános Iskolába.
9 órakor Költészet Napja megem
lékezés, ünnepi megnyitó, koszorúzás
József Attila szobránál, ezt követõen
Szõke György grafikusmûvész ter
mészetfotóiból nyílik kiállítás. A József
Attila versmondó verseny megyei döntõi
10.45-kor kezdõdnek.
A délutáni programok 13.45-kor
a József Attila Mûvelõdési Házban folytatódnak:
„Itt él a költészet” – filmetûd a múltból, vendégünk lesz Maczkó Mária Magyar
Örökség-díjas énekmûvész, 15 órakor a délelõtti versenyek értékelése, eredmé
nyhirdetés, díjkiosztás.
A József Attila Emlékház egész nap díjtalanul látogatható.

Szárszói Majális
kisebb izgalmat ígért, mint a Galaxisok
ütközését.
Ezen megismerhettük a fekete lyuk tu
lajdonságait, a galaxisok ütközésének
fázisait, a kettõs galaxis magokat és
kutatásuk módszereit.

Várjuk szeretettel a szárszóiakat és a nyaraló tulajdonosokat a balaton
szárszói önkormányzat vidám, szórakoztató Majális rendezvényére május
1-én (csütörtökön) az öreghegyi szabadidõ parkba. Lesznek családi és gyer
mek programok, játékos sportversenyek, zenés programok, arcfestés, kézmûves
játszóház. Várjuk a csapatok nevezését a fõzõversenyre! Infó: 30/5924-246
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Asztalitenisz

Dobogósaink
Taszáron
Taszáron, a KACSÓGÉP KUPA verse
nyei vettek részt asztaliteniszezõink
február 15-én.
Eredmények:
Nõi egyéni 2. Herczegné Harcsa Er
zsébet
Nõi párosban 2. Herczegné Harcsa
Erzsébet (kaposvári párral)
3. Lipót Krisztina-Fodor Alexandra
Férfi egyéni 2. Illés Gergõ
Férfi páros 1. Illés Gergõ-Fehér An
drás
3. Hûvösvölgyi Péter-Tóth László
Békés András (nagybajomi párral)
Vegyes párosban 3. Fehér AndrásFodor Alexandra
Február végén elkezdõdnek a megyei
csapatbajnoki mérkõzések, márciusban
pedig a Dél-Balaton környéki csapatba
jnokság. Az elõbbi bajnokságban egy,
az utóbbiban két csapatunk versenyez a
bajnoki pontokért.
Márciusban indul a Dél-Balaton
környéki utánpótlás egyéni körmérkõzés
sorozat: balatonendrédi, szárszói, sió
foki és lengyeltóti helyszíneken.

✟ Gyászközlemény
2013. november 25-én hunyt el
Huszár Rudolfné
2013. december 02-án hunyt el De
breczeni László Béla
2014. január 10-én hunyt el Krukk
József
2014. január 15-én huny el Szabó
Ernõ.
2014. január 18-án hunyt el Dombo
róczky Lajosné
2014. január 21-én hunyt el Püspök
Zoltán
Részvétünket fejezzük ki a gyászoló
családoknak.

2013 – Sportolóink sikeres éve
Közgyûlés és vacsora
A szárszói sportélet apraja-nagyja
részt vesz – a lapzártával egy idõben
– február 28-án, este 6 órakor a sport
közgyûlésen, a mûvelõdési házban.
A napirend szerint elõször Har
math Imre, egyesületi elnök összegezi
a múlt év eredményeit, majd Kiss Éva
gazdasági vezetõ a számok tükrében

mutatja be, hogy mennyit költöttek e
hasznos testnevelési tevékenységre.
Ezután a szakosztályvezetõk és az
edzõk egyenként értékelik a csapatok
teljesítményét.
Majd Dorogi Sándor polgármester,
és nem utolsó sorban, mint sportra
jongó mondja el véleményét az elõzõ

évrõl. Ezt követõen a résztvevõk és a
sportolók is szót kérhetnek, és elmond
hatják javaslataikat, hogy miként
lehetne még sikeresebb a teljesítmé
nyük.
Ezután már csak a jól megérdemelt
vacsora, és kötetlen beszélgetések
maradnak az este további részére.

Karate

A Balatonbudo
szárszói érmesei
A 2014-es év elsõ másfél hónapja az alapozással és a
februári vizsgára való felkészüléssel telt el, valamint sikere
sen túl vagyunk idei elsõ versenyünkön is.
A vizsgán Szárszóról 13-an vettek részt, és közülük min
denki sikeresen teljesített.
Február 8-án, immár hagyományosan Ráckeresztúron
indult a Balatonbudo tavaszi versenyszezonja. A baráti ta
lálkozó remek hangulatban zajlott, és idén elõször egységes
külsõben sorakozhattunk fel.
A versenyen az alábbi eredmények születtek:
Fekete Attila (10 é.) kata (c) arany érem,
Simon Dorottya (10 é.) kata (b) ezüst érem,
Simon Boldizsár (12 é.) kata arany érem,
Susóczki Richárd (13 é.) kata ezüst érem,
Jerkus Brájen ( 8 é.) kata arany-, kumite arany érem,
Krukk Cintia ( 9 é.) kata ezüst-, kumite bronz érem,
Farkas Csaba (7 é.) kata arany-, kumite arany érem,

Kálosi Roland (11 é.) kata ezüst érem,
Szekér Bálint (14 é.) kata arany érem.
Csapat értékelésben az elsõ helyen végeztünk, köszönet
érte mindenkinek, aki hozzájárult a sikerhez, és bízunk a
hasonló folytatásban.
Február 23-án Szigetszentmiklósra utazunk, az Országos
diákolimpiára, március 1-én Budaörsre, a Tatami Team
Kupára, 8-án Tökölre, majd 22-23-án Mogyoródra, a Ma
gyar Bajnokságra látogatunk el.

Régi idõk – szárszói focistái

Jó tudni!
Felnõtt és gyermek orvosi ügyelet:
84/340-113
Egry Ágnes védõnõ tanácsadói
telefonszáma: 84/362-776,
mobil: 06/30-2044-323
Rendõrségi körzeti megbízott
hívószáma:
30/441-9318, 30/916-6534
Polgármesteri Hivatal:
84/362-501

Örülnénk, ha valaki felfedezné magát e képeken. Vagy valamelyik családtagja is lehet az aki ráismer, hogy ki volt hajdan a
szárszói aranylábú fiú. Ha igen, jó lenne, ha jelentkezne a sportegyesület valamelyik vezetõjénél, és esetleg a lapunknak is adna
egy kis élménybeszámolót az akkori fociról, a játszótársakról.

Az NKSE Balatonszárszó felnõtt labdarúgó csapatának
tavaszi sorsolása
Idõpont	 Csapatok

A fotókat készítették:
Kusiak Grazsyna,
Szõke György,
Balogh András,

Nagyné Kelemen
Krisztina, Városiné
Fodor Ágnes
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Kiadja két havonta:
Balatonszárszó Önkormányzata
8624. Balatonszárszó,
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Polgármesteri Hivatal:
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2014.03.02
2014.03.08
2014.03.16
2014.03.22
2014.03.30
2014.04.06
2014.04.13
2014.04.20
2014.04.27
2014.05.04
2014.05.11
2014.05.18
2014.05.25
2014.06.01
2014.06.08

14:30
14:30
15:00
15:00
15:00
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

BALATONSZÁRSZÓ NS 	- BALATONKERESZTÚR-B.MÁRIAFÜRDõ KSK
BALATONLELLE SE	- BALATONSZÁRSZÓ NS
BALATONSZÁRSZÓ NS	- BERZENCE SE
BALATONI VASAS SE	- BALATONSZÁRSZÓ NS
BALATONSZÁRSZÓ NS	- MARCALI VFC
NAGYBERKI VSC	- BALATONSZÁRSZÓ NS
BALATONSZÁRSZÓ NS	- KAPOSMÉRõI SE
BALATONSZÁRSZÓ NS	- CSURGÓI TK
SOMOGYVÁR K.Ö.SE	- BALATONSZÁRSZÓ NS
BALATONSZÁRSZÓ NS	- SZABADIDõ SE SOMOGYJÁD
TABI VÁROSI SC	- BALATONSZÁRSZÓ NS
BALATONSZÁRSZÓ NS	- BABÓCSA SE
KISKORPÁDI SE	- BALATONSZÁRSZÓ NS
BALATONSZÁRSZÓ NS	- KARÁD SC
NAGYBAJOMI AC	- BALATONSZÁRSZÓ NS

Az ifjúság ( u21) mérkõzések minden alkalommal felnõtt mérkõzések elõtt 2 órával kezdõdnek.

Születések
2014. február 14-én született Csík
Márk, Csík Csaba és Suha Matild
kisfia.
Egészséget és sok örömet kívánunk
Balatonszárszó új polgárának és
szüleinek.

Házasságkötés
2013. december 27-én Balaton
szárszón kötötte össze életét ÉrsekObádovics Adriána Mercédesz és
Mohácsi Norbert.
Gratulálunk a fiatal házasoknak és
nagyon sok boldogságot kívánunk
közös életükben.

