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Életre keltették a verseket
A Költészet Nap nyitányaként Maczkó
Mária szívbemarkoló énekét hallgat
hatta a szép számmal egybegyûlt
közönség József Attila szobránál. Majd
Lázár Balázs színmûvész József Attila
soraival folytatta.
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona a
József Attila Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola valamennyi dolgozója,
diákja nevében köszöntötte a megjelen
teket. Külön köszöntötte: Witzmann
Mihályt, a megyei közgyûlés alelnökét,
Cser Lajosnét, a siófoki tankerület
igazgatóját, Stickel Pétert, megyeköz
ponti tankerületi igazgatót, a körünk
ben megjelent neves színmûvészeket,
költõket, elismert tanárokat: Maczkó
Máriát, Lázár Balázst, Lõrincz Sándort,
Nyári Lászlót, Rozsos Gábort, Thurczy
Istvánt, a településünk, valamint Szólád,
Nagycsepely és Kötcse polgámesterét, a
zsûri tagjait, a versmondókat, felkészítõ
tanáraikat, s minden érdeklõdõt, aki a
mai napon hozzánk látogatott.
Ma, a szép szó ünnepén József
Attilára emlékezünk. De emlékezünk
minden költõre is, mert õk azok, akik
anyanyelvünk legszebb kifejezéseivel
helyettünk is megfogalmazzák, amit
mindannyian el szeretnénk mondani.
Idei ünnepünk mottójának a 2013
õszén elhunyt Szirmay Endre sorait
választottuk emlékezve szeretettel és
mély tisztelettel a példát, mértéket adó
KÖLTõ-TANÁR ÚRRA, aki megbecsülõ
elismeréssel vett részt minden évben
költészet napunkon. „Tudnod kell, nem
hiába vársz, ha hozzánk jössz, haza
találsz.” Hazajött ide, mint ahogy
reméljük, Önök, Ti is otthon érzitek
magatokat nálunk. Mai rohanó vilá
gunkban jogosan vetõdik fel a kérdés:

Witzmann Mihály országgyûlési képviselô, Hegedüs Ágnes aljegyzõ és Dorogi Sándor
polgármester megkoszorúzza József Attillla szobrát az ünnepségen.
kell-e a vers? Nem lehet vitás: igen,
kell! Mert a vers elringat, felráz, si
mogat, megdöbbent… Ha kell, paran
csol. Victor Hugo azt mondja „A költe
mény a szívre, az érzékenységre hat,
és nem az észre.” Kosztolányi Dezsõ
így vall a versrõl… „A vers néma. Adj
neki hangot. A vers a könyvben halott.

Keltsd életre: Mi a szavalás? A vers
föltámasztása papírsírjából. A vers
az, amit mondani kell.”
Akik ma idejöttünk, már letettük
hitünk zálogát a költészet mellett. A
lelkünket ünneplõbe öltöztettük, hogy
a szép szó befogadására alkalmassá
legyünk. Kívánok egy nagyon tartal

mas, együttlétet a mai napra! Majd
megkérte Witzmann Mihályt – meg
köszönve rendezvényünk megvalósu
lása érdekében végzett munkáját, –
köszöntse a jelenlévõket.
Személyes vallomások következtek
arról, hogy Szárszó nem csak ünnep
napokon emlékezik a költõre, hanem
együtt él szellemiségével a hétköznapo
kon is. Majd az írók, költõk sorában
Nyári László tette fel a kérdést? Valóban
ünnep-e a versünnep. õ azzá akarja
tenni: piros betûs, munkaszüneti nappá.
A koszorúzást követõen Szõke
György grafikusmûvész rendhagyó fotó
kiállítását nyitotta meg Vígh Magdolna.
Krukk Cintia harmadik osztályos tanuló,
valamint Kósiné Koczkás Magdolna és
Koncsag Adrienn mûködött közre. Ezu
tán húsz iskola 41 tanulója részvételével
megkezdõdött a megyei szavalóverseny
döntõje két kategóriában.
Az ünnepség délután a mûvelõdési
házban folytatódott, ahol Dorogi Sán
dor polgármester köszöntötte a verseny
zõket, a hozzátartozókat, a felkészítõ
tanárokat. Majd egy filmetûd követ
kezett: „Itt él a költészet” címmel, a
múltról. Kilvinger Gábor, a Szárszó TV
stúdióvezetõje és Vígh Magdolna alko
tásában. Egy villanásnyira megjelent
Nemes Márta is, pedig, ahogy a rövid
kis interjúban megjegyezték: igyekezett
mindig a háttérben maradni. Ez már egy
életmûnek számít, ahogy szívét lelkét be
leadja a szervezésbe, a rendezésbe.
Maczkó Mária énekmûvész mûsora
után a két zsûri a délelõtti versenyt ér
tékelte és kiosztotta a díjakat. A legtehet
ségesebbek Nagyatádon folytathatják
a versenyt a területi döntõn.
Folytatás a 2. oldalon

A szabadságharc emlékezete
Különös tavasz volt 166 évvel ezelôtt. A
szabadság szele söpört végig Európán,
Franciaországban, Olaszországban,
Csehországban, Ausztriában forrada
lom tört ki. A híre hazánkba is eljutott.
Mindig megható az erre való em
lékezés. Általános iskolánk diákjai
verses zenés, és korabeli dokumentu
mokból álló összeállítással szerepeltek
az ünnepen Mikulcza Gáborné szer
kesztésében és rendezésében, amit a
korabeli dokumentumokból való vetítés
hozott még közelebb a közönséghez.
„Hiszek egy magyarok Istenében,
mindenható Atyában kunok és széke
lyek teremtôjében. Hiszek egy ma
gyar szabadságharcban, ô egyszülött
fiában, minden uraknak urában, ki fo
gantatott kiömlött szent vérbôl, született
Rákóczi kardjától, szenvedett Auszt
riának alatta, megfeszítették és megha
la, eltemették a vérpadon. Szálla alá
a szegény nép közé, március 15-én
halottaiból feltámada, felméne Bécsbe,
üle a császár fejére.

Dr. Tomka Ákos képviselô ünnepi beszédében felelevenítette az
1848-as forradalom és szabadságharc felemelô és megrendítô
eseményeit.

Az ünnepi mûsor egy szép részlete: Talpra magyar! –Zenében és táncban elbeszélve. A szólót
Horváth István és Lauday Dávid énekelte, Májné Bóka Éva és Vörös Csaba táncolta. A refrént
az iskola tanulói és a Soli Deo Gloria Kórus énekelte.

Hiszek szent népszellemben, hiszek
egy közönséges európai respublikát,
nemzetek közti egységet, háborúknak
elmúlását, régi hírünk feltámadását

s Magyarország örök életét.” A mû
sorban közremûködtek: Nagy Vivien,
Végh Viktória, Gyetvai Dorina, Szalai
Petra, Böröcz Sára, Debreczeni Jáz

www.balatonszarszo.hu

min, Skiba Regina, Bödök Erika, He
gedüs Máté, Szalay Miklós 5. osztályos
tanulók és Berta Boglárka, Moravecz
Kinga, Szekér Bálint 8. osztályosok.
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Megnyertük a közönségdíjat
Az Utazás kiállítás hazánk legismertebb
és legnagyobb turisztikai rendezvénye,
melyet február 27-tôl március 2-ig ren
deztek Budapesten. Ez a seregszemle
a turisztikai szektor és a nagyközönség
számára is rengeteg új információt, ta
lálkozási lehetôséget és programot bizto
sít évrôl évre.
A szárszói fiatalok Csukás mesefigurák
jelmezében öltözve csalogatták a vendé

geket, Megyeri János szobrászmûvész
és jelmeztervezô mesefigurái is felhívták
a figyelmet standunkra, valamint a Fabu
la együttes két koncerttel gazdagította
kínálatunkat.
A kiállításhoz kapcsolódóan most
második alkalommal hirdették meg az
Utazás Turisztikai Kommunikációs Díj
pályázatot.
A beérkezô pályamûveket szakmai

Életre keltették a verseket

Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona zársza
va után a két kiválóan dolgozó nyolca
dik osztályos diák, Berta Boglárka és
Szekér Bálint a már jól ismert mondat
tal búcsúzott a versbarátoktól: „Jövõre
veletek ugyanitt.”

Kilvinger Gábor a Szárszó TV stúdió
vezetôje és Némethné Szabó Magdolna
készítette a díjnyertes filmet.
támogatását, akik voksoltak ránk! Ezt a
szép eredményt közösen értük el!
Némethné Szabó Magdolna

Aki lemarad, az elmarad!

A balatonvilágosi felsô tagozatos gyerekeknek már megvalósult Nyári László költô
nagy terve: legyen munka-tanítás szüneti nap a Költészet Napja. Kovács Lászlóné
könyvtáros szervezésében jöttek az ünnepségre és meglátogattak minden József Attilával kapcsolatos emlékhelyet.
Folytatás az 1. oldalról

zsûri véleményezte, de a nagyközönség
is voksolhatott. Számunkra megtisztelô és
óriási eredmény, hogy a Közönségdíjat
a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület
nyerte el, hisz a vendégek és a közönség
véleménye a legfontosabb. Az erkölcsi
elismerés mellett Balatonszárszó a 2015ös évben a Budapesti Utazási Kiállításon
ingyenes megjelenést, részvételt szerzett.
Szeretném megköszönni mindazoknak a

Horváth Dóra
a nagyatádi
Bárdos Lajos
Általános Iskola
tanulója, az
5-6 osztályos
korcsoport 1.
helyezettje

Három év telt el azóta, hogy a Balaton
szárszói Turisztikai Egyesület megalakult,
és elfogadta alapszabályát. Az idô több
ponton túl lépett az akkori megfogalmazá
sokon. Többek között ezért is volt aktuális
a Turisztikai Egyesület Közgyûlését össze
hívni április 4-re.
Értékelte a Közgyûlés az elôzô évi
munkánkat, meghatározva a következô
idôszak feladatait, elfogadta a pénzügyi
beszámolót, és két új személyt választott
az elnökségbe. A beszámolóban kiemelt
szerepet kapott az a tevékenység, amit
településünk népszerûsítése érdekében vé
geztünk az országban több helyszínen, a
városligeti jégkarneváltól kezdve az igali,
rádpusztai idegenforgalmi attrakciókon át
a budapesti Utazás Kiállításig. A „Süsü”
figurája vonzotta az érdeklôdôket meg
könnyítve ez által a kapcsolatok kialakí
tását, és kiadványaink, programjaink – és
ez által településünk – népszerûsítését.
Nem kis büszkeséggel számolhattunk
be az Utazás Kiállításra leadott pályáza
tunk eredményérôl, – ahol a Csukás Szín
ház múltját, és jelenét mutattuk be kisfil
men – melyen a megtisztelô közönségdíjat
nyertük el. Az erkölcsi elismerésen túl fél
millió forint értékben a jövô évi kiállításon
megjelenést biztosítanak számunkra. A
pályázatot elkészítôknek talán egy kicsit
hátborzongató volt /jó értelembe véve/,

ahogy a közgyûlés nyíltszínû tapssal fe
jezte ki elismerését mindezért.
A sportból kölcsönvett hasonlat szerint
a magasra tett lécet még magasabbra
tettük. Mindez meghatározza ez évi te
vékenységünket is. Néhányat ezek közül
távirati stílusban. Részt veszünk a „Nyitott
Balaton” rendezvénysorozaton tavasszal,
és ôsszel a szezon bôvítése érdekében,
folytatjuk a „Szárszószép” virágosítási
mozgalmat, minden olyan idegenforgalmi
rendezvényen, attrakción ott leszünk, ahol
„el tudjuk adni” településünket. Tevékeny
ségünkben meghatározó legyen a vendég
kör bôvítése, de legalább annyira fontos,
hogy elégedetten távozzanak a hozzánk
látogatók. Mindezt csak úgy lehet elérni,
ha munkánkat a közös gondolkodás, az
egyirányba haladás jellemzi az önkor
mányzattal, a szolgáltatókkal, a vendég
fogadókkal közösen.
Végezetül engedtessék meg nekem egy
magán vélemény az egyesület közgyûlé
sének hangulatáról. Voltak írásban leadott
kérdések, volt ellenszavazat, nyílt vita, és
volt tapssal kifejezett értékelés. Mindez
számomra nagyon pozitív. Egy dologban
nem volt vita: hogy valamennyiünknek
azonos az érdeke, mivel az idegenforga
lom fejlôdését csak ez a közös cél bizto
sítja.
Cseri Péter, BTE Elnök

Szárszó szépségéért, tisztaságáért
Rendet teremteni, nagytakarítást tartani
könnyû, csak neki kell rugaszkodni. De a
rendet megtartani, ahhoz már kitartás kell.
Szárszón négy évvel ezelõtt végeztek egy
rendkívül alapos nagytakarítást, felszá
molva azokat az illegális hulladéklerakó
helyeket, amelyek településünk csaknem
minden végén éktelenkedtek.
Hogyan sikerült ezt a rendet megtar
tani, sõt, még fokozni? Mert akinek szeme
van erre, észreveszi a látványos változást.
Dicsérik, hogy tiszta, szép, gondozott,
virágos a településünk. A kérdést Bóka
Jánosnénak, a Szárszóért Településgaz
dálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetõjének
és Dobos János munkavezetõnek tettem
fel.
Elmondták, hogy a kezdet nem volt
könnyû: mert akik hozzászoktak, hogy a
Kis erdõ szélére, vagy a Dózsa György
utca végére vigyék a hulladékot, utánuk
még néhányszor össze kellett takarítani.
Aztán, szerencsére „beállt” a rend.
Mennyivel másabb az idei szezonra
való felkészülés, mint a korábbiak voltak?
Elmondták, hogy az idõjárás meg
engedte, hogy a meghirdetett idõpont
nál korábban elkezdhették a nyesedék
szállítás, ami április 19-én befejezõdött.
A lakosság és az üdülõtulajdonosok is

elfogadták, hogy az önkormányzat elszál
lítja az avart és a lemetszett ágakat, és be
tartják a tûzgyújtási tilalmat. Így tisztább,
egészségesebb Szárszó levegõje. Ez az
anyag is hasznosul, mert egy vállalkozó
a saját gépével ledarálja és elszállítja az
így képzõdött hasznos anyagot.
Március végétõl elkezdték a fûkaszá
lást is. A korán jött tavasz azt is lehetõvé
tette, hogy a köztéri parkokat is kita
karítsák, a Fõ utcai ágyásokat átkapálják,
a Sport utca végén lévõ emlékmû körüli
közparkot rendezzék. A telephelyen még
januárban és februárban átfestették a
köztéri padokat és szemétkosarakat. Pó
tolták a hiányzó, vagy megrongálódott
utcanév táblákat. E hónap elsõ hetétõl
kezdve pedig megkezdõdik az egynyári
növények kiültetése, és a folyamatos gon
dozásuk.
Milyen létszámmal oldják meg a növek
võ nyári feladatokat, a rendezvények utá
ni takarítást?
A Kft.-nek 11 fizikai dolgozója van, és
ezt a sokrétû feladatot a közfoglalkoztatot
tak segítsége nélkül ilyen jó színvonalon
nehéz lenne megoldani. Egy új kistraktor
a legmegbízhatóbb jármû, a régebbit a
tél folyamán felújítottuk. A gépjármûveink
viszont idõsek, de igyekszünk megfelelõ

A kft. dolgozói
karbantartással vigyázni rájuk. Nagyon
jól mûködik a telephelyünkön négy éve
üzembe helyezett szemét tömörítõ. Ezek
be gyûjtjük a közterületekrõl, a stran
dokról a hulladékot, amely higiénikus és
energiatakarékos megoldást jelent.
Május elsején szó szerint is munkával
ünnepelnek a Kft. dolgozói, hiszen a sza
badidõparkot õk rendezik be a majálisra,
a vendégek fogadására.
Az idén is folytatódik az újszerû lomta
lanítási forma. Remélik a lakosság továb
bra is partner ebben. Örülnek, hogy a
tavasz nem azzal kezdõdik, hogy kaca
tokkal terítik be az utcákat. Köszönik ezt a
fogadtatást, mert ezzel a szelektív gyûjtés
sel az önkormányzat is több millió forintot
spórol meg.

A LOMTALANÍTÁS MÁJUS 2-án
kezdõdik és a hét végéig, 6-ig tart.
A Gyulai Pál utcai telephelyen mindig lesznek segítõk, akik megmutatják,
melyik konténerbe kell tenni a papírt,
a mûanyagot, a textilt, a fát, vagy a
megunt bútort. Aki saját autóján nem
tudja beszállítani az összegyûjtött lomot, igényelhet a Kft.-tõl a teherautót,
és fuvaronként 4 ezer forintért elszállítjuk. Ezt a lehetõséget akár szomszédok is kihasználhatják.
Innen kezdve pedig szinte egész
nyáron készenlétben lesznek, hogy ezen
a nyáron is a szép, vagy még szebb
Szárszó fogadja a vendégeket.
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Startol a Tó-parti
vendéglátóhelyek építése

Több tonna követ mozgattak meg a strand elôtti parkolóban és a strandon is a felújítás
elôkészítésére
– Ha már egyszer bontunk, akkor újít
sunk és szépítsünk, és tegyük bizton
ságosabbá a strandot és környékét,
– kezdte az idei beruházásokról
szóló felsorolást Dorogi Sándor pol
gármester, amikor a fejlesztésekrôl,
tervekrôl kérdeztük. – Így döntött a
képviselô testület, amikor a szakembe
rek azt javasolták, hogy kidobott pénz
a 25 éves vízvezeték toldása, foldása,
mert a villanyvezetékek felújításához,
a nagyobb kapacitás biztosításához
is át kell fúrni az utat. Ezzel tehát egy
idôben olyan átalakításokat, átépí
téseket terveznek, ami által teljesen új
arculatot kap a strand, a parkoló és
a szemben lévô utca képe. A strand
szomszédságában lévô teniszpálya
kiszolgáló épületét is felújítják.

Új parkoló – bicikli-„kikötôvel”
Körülbelül 12 millió forintba kerül az új
vízhálózat és energiahálózat kiépítése,
a burkolatok és a járdák, a parkoló
felújítása. Ha már ekkora földmunkát
kellett végezni, elhatározták, hogy a
parkolóban lévô színpadot behelyezik
a strand csendes keleti végébe. Azt a
néhány nyári szabadtéri programot,
amit ide terveznek, itt kényelmesebb,
kellemesebb és biztonságosabb lesz.
Nagyon gyakran okozott ugyanis gon
dot, hogy veszélyes volt a gyalogos köz
lekedés, de az autók is csak araszolni
tudtak egy-egy rendezvény idején. A
színpad helyén új bicikli tároló készül,
amitôl azt remélik, hogy többen jönnek
kerékpárral a strandra.
A közfoglalkoztatott férfiak na
gyon kemény munkát végeztek április
ban a strandon, ahol felbontották a
régi járdalapokat. Tehát szép térkô
burkolatot építenek a strandon is, és a
stranddal szembeni Mikszáth Kálmán
utcában. Az ottani hepehupás járdát
ugyanis nem szerették a gyalogosok,
de babakocsival sem lehetett rajta
közlekedni. A kb. 500 méter hosszú,
az Info Ponttól a Berzsenyi utcáig tartó
járda nem csak szebb lesz, hanem
szélesebb is. A tervek szerint május
közepére a strand és környéke teljesen
megszépül. Ekkorra már kihelyezik azt
a két csónakkiemelô sólyát is, amivel
a tulajdonosok könnyû szerrel tudják
vízre tenni a hajójukat.

Útépítés, praktikusan
Megkapta a Szóládi utca két vége is
az új burkolatot, – végre. Az még az
autópálya építése utáni adóssága volt
az építôknek. Akkor ugyanis nem sike
rült kisrófolni a nagy költségvetésbôl ezt
a felújítást, noha a szárszói telephely
rôl szállították a helyszínre a hatalmas
mennyiségû anyagot. A felvonulással
összehangolva azonban sikerült olyan
útjavításokat is elvégeztetni, amelyek
ehhez az útszakaszhoz csatlakoznak,
és rossz állapotban voltak. Így az Esze
Tamás utcai bejárati részt, valamint a
Dózsa György utcai háromszögben lévô
park környékét is szakszerûen, használ
hatóan kialakították. Ezek a felújítások
mindössze 1 millió 200 ezer forintjába
kerültek az önkormányzatnak.
Jó hír a Rákóczi utcaiaknak: készül
a csapadékvíz elvezetés terve, és
valószínûleg nyárra el is készül. Ez is
azzal a jó megoldással jár, hogy kiszé
lesítik az utat: tehát könnyebb lesz az
autós közlekedés is.

Könyvtár lesz a Fô utca 48.
Lebontani, vagy megtartani? A pályáza
ton nyert 30 millió forinttal eldôlt a vita.
A régi szépségét akarják visszaadni.
Ide költözik majd a könyvtár, és lesznek
benne más közösségi összejövetelekre
alkalmas helyiségek is. Az elôtte lévô
kis területet parkosítják és pihenô pado
kat helyeznek el benne.
A pályázaton nyert lehetôségek
között fontos: az óvoda új nyílászárókat
kap 20 millió forintért. A sportpálya
régi öltözôjét szintén így újítottuk fel.
Itt is lesz folytatás: világítás korszerûsí
tés, kerítés építés, és egy gazdaságo
sabb önözô rendszer megépítése. A
Sárkányfesztivál megrendezésére 10
millió forintot kap pályázati támogatás
ból a településünk, és reméljük, hogy a
Tó-parti emlékmû felújítására benyújtott
kérelmünket is kedvezôen fogadják.
Minden jel arra mutat, hogy már
minden pecsét rajta van a Tó-parti ven
déglátó egységek építési engedélyén,
és ha az építôk is ráhajtanak, az idén
már át is adhatják. Ezzel a park és
környéke visszanyeri azt a régi hangu
latos vonzerejét, amit annyira szerettek
a vendégek és a helybeliek is.

Megpályázzuk a városi címet

Párbeszéd a lakosokkal
Rendkívül nagy aktivitás jellemezte
Szárszó közéleti fórumát február 27én, amit közmeghallgatásnak neveznek
az államigazgatási szakemberek.
Magyarul: ez egy párbeszéd a telepü
lést vezetô testület és a lakosság között.
Most is sok meghallgatni, és megfon
tolni való akadt. A képviselôtestület egy
kivételével teljes létszámban megjelent.
Elôször a Dorogi Sándor pol
gármester a választás óta eltelt három
és fél év változásairól adott számot. A
vázlatosnak indult felsorolásból egy min
denre kiterjedô összefoglaló lett, hiszen
az önkormányzat gazdálkodásától
kezdve, a település kulturális életében,
az iskolában, az óvodában, a szociális
ellátásban történt változásokon át érin
tette a rendteremtéssel, a tisztasággal
kapcsolatos intézkedéseket, a lomtalaní
tás új módszerét, a Turisztikai Egyesület
munkájának megújítását, a sportéletünk
új lendületét és sikereit, és végezetül de
nem utolsó sorban az idei fejlesztési
terveket. A részleteket most nem ismé
teljük, hiszen a lapunkban rendszeresen
és részletesen informáltuk a lakosságot
ezekrôl az eredményekrôl, fejlemé
nyekrôl. Összefoglalva hangsúlyozta:
Balatonszárszót sikerült megôrizni olyan
tradicionális településnek, amelynek
családias hangulata van, és ezért vonzó
az idelátogató vendégek számára is. A
település minden tervével és fejlesztésé
vel ezt akarják fokozni.
Cseri Péter a Turisztikai Egyesület
elnöke is ehhez csatalakozott. Éppen
ezekben a napokban zajlott a fôváros
ban az Utazás Kiállítás, amelyen egy
közönségcsalogató filmmel Balaton
szárszó nyerte el a közönség díjat.
(Tudósításunk a 2. oldalon.) Kezd beér

ni a munka gyümölcse – mondotta, – de
ehhez mindenkinek hozzá kell tenni a
jövôben. Majd Horváth István, Gaumaf
Béla, Szijj Ágnes, Vígh Magdolna,
Benei Dávid, dr. Lövey László, Har
math Imre, Korcz Miklós, Petkes János
és Torma Zoltán tettek fel kérdéseket,
s mondták el véleményüket, javasla
taikat. Elhangzott, hogy a lakók java
része betartotta a tûzgyújtási tilalmat,
de a temetôi szemetet és a sportpályán
összegyûlt hulladékot begyújtották. Kri
tizálták a kereskedelmi ellátást, az itt
alkalmazott árakat, a Posta körüli közle
kedés fonákságait. Várják a mûvelô
dési ház felújítását, amelyet pályázati
úton kívánnak megoldani. Hosszan
vitatták a református templomban lévô
adóvevô készülék ki- és áttelepítésének
ügyét, amellyel kapcsolatban aláírás
gyûjtést is vállalnak.
Torma Zoltán elismerô szavakat
mondott a polgármester és a képviselô
testület munkájáról, hiszen ezen az
ôszön lejár a mandátumuk. Kifejtette:
ha addig is így dolgoznak, biztos,
hogy bizalmat kaphatnak a következô
négy évre is.
A vasútfejlesztéssel kapcsolatos kér
désre a polgármestere elmondta: a
tervek szerint Szárszón a sínpálya vál
tozatlan marad és bizonyos helyeken
hangszigetelô falat építenek.
Végzetül elmondta: a testület döntött
arról, hogy Balatonszárszó megpályáz
za a városi címet. Jövôre már kész
tervezetet nyújtanak be a Köztársasági
Elnöki Hivatalba. Ettôl a változástól azt
reméljük, hogy nagyobb állami támo
gatást kaphat a település minden szak
területre, minden elhatározott fejlesz
tésre.

EU élelmiszersegély osztás
Balatonszárszó Nagyközség Önkor
mányzata is pályázott az EU Élelmi
szersegély Programban. A múlt évi
keretbôl a településen 420 kisnyugdíjas
és létminimum közelében élô részesült
az élelmiszerekbôl. Március elsô nap
jaiban lisztet, 4 tojásos rövidcsô tész
tát, konzerv kukoricát és kristálycukrot
juttattak el a rászorulókhoz, összesen
2.901 kilogrammot.
A program mind az önkormányza
tok, mind a rászorulók részérôl rend
kívül pozitív fogadtatásnak örvend.
Az országos program keretében az

EU-s forrásból közbeszerzési eljárást
követôen elôállított élelmiszereket a
Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hi
vatallal szerzôdésben álló négy segély
szervezet, a Gyermekétkeztetési Alapít
vány, a Katolikus Karitász, a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület, valamint a
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
juttatja el a magyarországi rászorultak
részére.
Az élelmiszereket hazai vállalkozá
sok, cégek állították elô, egyben segít
séget nyújtva ezzel a magyar munkahe
lyek megtartásához is.

Május elsején „nyit” a Balaton
Balatoni Regionális TDM Szövetség va
lamint a Magyar Turizmus Zrt.
2014. május 1-11. közötti idõszak
ban meghirdeti a „Nyitott Balaton”
(Vendégül látjuk az országot a Bala
tonon – tavasszal) akciót.
A program alapvetõ célja megmu
tatni, hogy a Balaton Régió nem csak
a nyári, fürdõzésre alkalmas idõszak
ban jelenthet vonzó úti célt a turisták
számára, hanem a tavaszi idõszakban
is képes olyan kínálatot biztosítani,
amiért érdemes ideutazni.
A Nyitott Balaton projekthez csat
lakozott a Balatonszárszói Turisztikai

Egyesület is összefogva a helyi szolgál
tatókkal. Indul a „2+1” akció: A József
Attila Emlékház és a Krokodil Zoo 2
belépõ megfizetése után a 3. belépõt
ingyen adja a látogatóknak.
Május 1-én hagyományos MAJÁLISra várunk mindenkit az öreghegyi Sza
badidõ Parkba
Május 10-én délutáni PIKNIK-re invi
táljuk a szárszóiakat és a vendégeinket
14 órától a Zenepavilonhoz közös ka
raoke partira.
Ugyanezen a napon a Nordic Walk
ing csapat 14 órától, az önkormányzat
elõl közös túrára hívja a séta kedvelõit.
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Szárszó kulturális követei
Hogyan is tudnánk magukat megmutat
ni szavak nélkül országnak, világnak,
ha nem tánccal, énekkel-zenével? Mi
lyen jó, hogy a jubiláló Szárszó Nép
táncegyüttes, mint a fõnix madár feltá
madt. Olyan fergetegesen jól sikerült
a 2001-es jubileumi gála, hogy azon
melegében elhatározták, újból együtt
maradnak. Akikrõl ez az összeállítás
szól, nem divatból, hanem szívbõl és
lélekbõl táncolnak azóta is.
Leicht Károly az együt
tes vezetõje – Leszerelõ
katona voltam, amikor
csatlakoztam az alakuló
együtteshez, akkor még
Szárszón laktam. Hász Mi
hály fogta össze újból a csapatot, és nem
is gondoltuk, hogy ilyen hosszú életû lesz.
Fantasztikus a tánc közösségteremtõ ere
je, sokszor együtt vagyunk a próbákon,
fellépéseken kívül is. A legemlékezete
sebb fellépésünk Kaposvárhoz kötõdik:
a Somogy Megyei Néptáncszövetség
meghívására bekerültünk a legjobbak
közé a megyei Néptánc Antológián.
Leicht Károlyné Babodi
Erika – A tánc olyan,
mint a levegõ, nem lehet
nélküle élni. Ez több,
mint hobbi, ez életérzés.
Nem véletlen, hogy a
férjével is ez a „szerelem” erõsítette
õket. Két lányuk, Réka – aki szintén itt
táncol – és Rita is, örökségként kapták
a tánc szeretetét. A család hetente jár
próbákra, Siófokról.
Molnár
Károlyné
Balika Márta az együttes
másik vezetõje – Kislány
korom óta szeretek tán
colni. A lellei együttes
ben kezdtem, a szárszói
megalakuláskor csatlakoztam én is, s
azóta itt vagyok. Jó egy ilyen össze
tartó közösséghez tartozni.
Májné Bóka Évi – Szó
ládon, ahol laktam, sok
fiatal lány volt, aki tán
colt az együttesben. Én
15 évesen elsõ látásra
beleszerettem, és már az
indulásnál ott voltam.

Egy virtuóz pillanat a szatmári táncból.
Hegedûs
Ferencné
Anci is alapító tag. Mint
édesanya, oly finoman
édesgette fiát az együt
tes felé, hogy az ifjabb
Ferenc egyszer csak azt
vette észre, hogy a legjobbak között
ropja az ugratóst.
Fonyóné Lázi Édua –
Alapító tagok voltunk.
(A férje, Fonyó Józsi az
utolsó szívdobbanásáig
táncos volt.) A mi csalá
dunkban is öröklõdött a
tánc szeretete, az apai örökséget Ká
roly fiunk viszi tovább.
Fodor László és felesége, Andrea azon
az emlékezetes gála
mûsoron határozták
el, hogy elkezdenek
táncolni. László azt
mondja: itt jön rá, hogy a ritmusérzékén
még van mit fejleszteni. Andreát nagy
boldogsággal tölti el, ha felveheti a
gyönyörû népviseleti ruhákat. A nép
tánc és az ének szeretetét már átadták
lányuknak, Annának.
Babodi Mihály a rangidõs a csapat
ban. Feleségével, Debreczeni Anikóval

elhatározták, hogy újból
felfrissítik a tánctudásu
kat, és Szemesrõl már
több mint tíz éve járnak.
õk is átadták a stafétabo
tot András fiuknak.
Szabó Zoltánné Gelen
csér Ilona a Balaton
Néptáncegyüttes Senior
csoportjában
táncol
évek óta. Mióta isko
lánk igazgatója lett, a
szárszói repertoárral is ismerkedik.
– Itt olyan pezsgõ kulturális élet van,
amiben jó részt venni.
Fábiánné Irénke me
séli – Az õ kis csapatu
kat, amely egy autóban
elfér, úgy becézik: „bel
sõ somogyiak”, akik Köt
csérõl és Nagycsepely
rõl járnak. Összeállnak üzemanyag
spórolásból is: Papszt Zoltán, Hegedûs
Feri felváltva vezetnek.
Weifenbach Andrea –
Aki táncol, mind barát, de
szinte csak ebbõl a körbõl
vannak a barátok. Siófokról
járnak Specker Lászlóval és
Fátyol Ferenccel.

Kerekesné Nagy
Ildikó férjével együtt
„kétlaki
táncosok,
mert
Balatonbog
láron is ropják. Kato
na Adrienn és párja
Osváth Péter ugyanúgy. Sõt azt mond
ják, hogy ott tanítanak, itt, Szárszón
pedig tanulnak.
Dancsecs Klára – Szó
szerint felállítottak az
íróasztal mellõl a tán
cosok, hogy álljak be
közéjük – mondja a
mûvelõdési ház vezetõje.
Azelõtt sohasem táncoltam, tényleg az
alapoktól kezdtem: kettõ jobbra, kettõt
balra. És valóban a tánc átformált, egy
életérzés lett, a társaság pedig egy
mindenben összetartó baráti kör.
Szigeti Angéla és Papp
Károly az együttes ál
landó koreográfusai. A
legendás hírû fõvárosi
KISZ Központi Néptánc
együttessel járták a világot
évtizeden át, utána kerültek Siófokra. A
tudásukat most mint koreográfusok és
tanárok kamatoztatják. Tanítanak töb
bek között a siófoki mûvészeti iskolában
és vezetik a Balaton Táncegyüttest is.
A tervekrõl: Mint mindig, az együt
tes közösen ünnepelt a szárszóiakkal
az Újévköszöntõ Gálán, szerepeltek a
március 15-i ünnepségen, mûsort ad
tak a balatonboglári Kossuth vacsorán.
A további idõszak is mozgalmasnak
ígérkezik. A Majális fõzõversenyére idén
is beneveznek. Új táncukat, a felcsíki ko
reográfiát szeretnék színpadra állítani,
az õsz folyamán belekezdenek egy
másik táncanyag elsajátításába. Készül
nek a borversenyi fellépésre, a nyári
rendezvényekre, a szüreti mulatságra.
Meghívást kaptak a kötcsei felújított
közösségi ház ünnepélyes megnyitójára
is. Részt vesznek a falusi néptáncegyütte
sek találkozóján a Somogy Megyei Nép
táncszövetség szervezésében. A csapa
tot közös programokkal, kirándulásokkal
erõsítik, megünnepelik a névnapokat, a
kerek születésnapokat, Karácsonykor
megajándékozzák egymást.

Óvodások
vendégjáráson
Március 22-én ünnepeltük a Víz Világnapját. Egész
héten át a gyerekek életkoruknak megfelelô elméleti
ismereteket kaptak a víz élettani jelentôségérôl, ér
tékérôl, arról, milyen eredetû veszélyek, káros hatások
érhetik, és hogyan lehet ezeket csökkenteni. Ennek
keretében minden csoport vízi, vízparti terepasztalt
készített, sokat foglalkoztunk a víziállatokkal, új me
séket, dalokat ismertünk meg ebben a témakörben.
A hét zárásaként Duci és Buci látogatott el hozzánk,
hogy együtt énekeljünk, táncoljunk, horgásszunk.
Április 22-én a Föld Napjára készültünk: szorgos
kis kezecskék virágokkal ültették be az óvoda virág
ágyásait. Egész évben gyönyörködhetünk az óvodánk
udvarát díszítô szebbnél-szebb virágokban.
Április közepén vártuk a nyuszit. Ezt a napot a
fûben elrejtett tojások keresése, és a locsolkodás
színesítette.
A Méhecske csoport /a nagy csoportosok/
viszonozták a nyugdíjasok december 6-i látoga
tását, és a kedves ajándékokat, amellyel meglep

ték az óvodásokat. Élményekben gazdag délelôttöt
töltöttünk együtt, hisz megismerkedtek a gyerekek
a régi népi játékokkal, diót törtünk, kukoricát mor
zsoltunk, csutkából várat építettünk.
A balatonföldvári Mesevár Óvoda sportrendezvé
nyének meghívására óvodánkat a Méhecske csoport
képviselte. Nagyon jól érezték magukat a gyerekek,

a versenyfeladatok a húsvét témaköréhez kapcsolód
tak. Kellemesen elfáradva tértünk haza a szomszédo
lásból. Óvodánk pedagógusai ebben az idôszakban
is változatos tevékenységeket biztosítottak a gyerme
keknek, amelyeken keresztül élményeket, tapaszta
latokat szerezhettek az ôket körülvevô természeti és
társadalmi környezetrôl.
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„Balatont álmodom” – bélyegekben

Láposiné Pozsega Piroska mint mûvésztanár szakértô szemmel gyönyörködik a minia
tûr alkotásokban.
Nikodém Gabriella a Bélyegmúzeum
igazgatója
valóságos
tudományos
kiselôadást tartott április 4-én, a pol
gármesterei hivatal aulájában, ahol
Dorogi Sándor polgármester megnyi
totta azt a vándorkiállítást, amely „Ba
latont álmodom” címmel járja a magyar
tenger környékét. A bensôséges ünnep
ségen Kálosi Roland iskolánk tanulója
az alkalomhoz illô verset mondott, Fodor
Anna pedig balatoni népdal csokorral
kedveskedett. Az igazgatónô beszélt
a szárszói vonatkozásokról: a könyvki
adói tevékenységérôl ismert Püski Sán
dorról, aki 1943-ban szervezôje volt a
„szárszói találkozóként” ismert Magyar
Élet Konferenciának. Püski nem kisebb
neveket csábított le a rendezvényre, mint
Németh László, Féja Géza vagy Kodo
lányi János. Nem egy bélyeg emlékezik

meg József Attiláról, akinek szárszói
tartózkodása emlékét több költeménye is
ôrzi, 1937-es tragikus halálát követôen
pedig elôször itt temették el.
Örömmel vettem részt a megnyitón,
már csak nosztalgiából is, – mondta el
Szijj Ágnes. Régen magam is gyûjtöttem
bélyegeket, amik sajnos egy költözéskor
eltûntek. Így jó volt rálelni a régi bélyegek
között azokra, amiket valamikor még
magaménak is mondhattam. Találtam
József Attiláról, a Tihanyi apátságról,
régi gôzhajóról és a Szigligeti várról
is bélyegeket. A kedvenceim azonban
a Balaton halait bemutató sorozat volt,
amit örömmel fedeztem fel ezen a kiál
lításon. Remélem másoknak is örömet
szereznek ezek a bélyegek, ha fel
idézhetik velük gyerekkoruk gyûjtôszen
vedélyét, vagy újból kedvet kapnak.

NABE – a vízre vigyázva
A víz maga az élet. Minden élôlény el
sôsorban vízzel táplálkozik. Sejtjeink,
szerveink folyamatosan igénylik a
mûködéshez a kellô folyadékot.
A víz világnapjának megünneplé
sét az 1992. évi Rio de Janeiró-i
környezetvédelmi konferencián kezde
ményezték. Ennek hatására az ENSZ
március 22-ét nyilvánította e nappá.
Cél, hogy óvjuk, védjük környezetün
ket, s ezen belül a Föld vízkészletét.
A víz világnapjáról a Nôk a Bala
tonért Egyesület tagjai is minden évben
megemlékeznek. Így tette ezt Balaton
szárszói csoport is. A lufikkal, papír
ból hajtogatott csónakokkal, halakkal
gazdagon feldíszített zenepavilonnál
vártuk az érdeklôdôket. A Balaton
megkoszorúzása után ki-ki kedvének
megfelelôen talált elfoglaltságot. Egy
csoport papírhajtogatással készített vi
torlásokat. Mások egy vízzel feltöltött
mûanyag medencében horgásztak,
ahol egy-egy hal kifogását nagy üdv
rivalgás kísérte. A „Vigyázz rám”
társasjáték nemcsak jó szórakozást
jelentett, hanem a résztvevôk sok új

ismeretet szereztek a Balaton növényés állatvilágáról, a tó védelmérôl.
Érdekes eszközökkel ügyeskedtek a
tekézôk. Vízzel töltött mûanyag flako
nok voltak a bábuk, amiket labdával
kellett eltalálni.
Kérdôívek kitöltésével az érdeklôdôk
meggyôzôdhettek arról, hogy mennyire
élnek környezettudatosan.
A sok-sok szórólap közül ked
vére válogathatott mindenki, amik a
környezetkímélô tisztítószerekre, a
vízzel és energiával való takarékos
kodásra, a Balaton tisztaságának
megóvására, általában a környezet vé
delmére hívják fel a figyelmet.
Úgy gondolom, hogy a résztvevôk
nagyon jól érezték magukat, sok új
ismerettel és sok-sok élménnyel, meg
természetesen az ügyeskedésért kapott
ajándékokkal tértek haza rendezvé
nyünkrôl.
Köszönjük szépen mindenkinek az
érdeklôdést, az aktív együttmûködést.
Kilvingerné Molnár Margit
NABE tag

Az új könyvtáros és tervei
Fritz Éva ez év január
ben, sokféle munkakör
jától a községi könyv
ben dolgozott. Már
tárosi feladatot Tókáné
keresi a kapcsolatokat,
Rózsa Andreának adta
hogy tehetné még ben
át.
Korábbi együtt
sôségesebbé a könyv
munkálkodásuk
során
tárat, vonzóvá a gyere
megbizonyosodott, hogy
kek számára is. Bálnát,
jó gyakorlati érzékû,
teknôst, csigát, mint ülôal
könyveket, kultúrát sze
kalmatosságot készítettek
retô, energikus, és sok
nekik.Minden hónapban
alkotó gondolattal megál
Zerginé Kovács Már
dott ember. Jó szívvel
tával közösen kézmûves
adta át a stafétabotot.
foglalkozást tartanak és
Andrea, mint kulturális
matrica cserenapokat is
közfoglalkoztatott kezd
rendeznek. Folytatja a jól
te itt a munkáját a múlt
bevált és hagyományos
évben. Az olvasás, a Tókáné Rózsa Andrea szeretne rendezvények szervezé
könyvtárba járás mindig elôdje nyomdokaiba lépni
sét, amelyek eddig is von
zották az érdeklôdôket:
meghatározó volt a csa
ládja életében. Kisgyermekként édesany
író-olvasó találkozókat, természetgyó
ja mindig magával vitte a böngészésre.
gyászati elôadásokat, sôt könnyûzenei
A fonyódi gimnáziumi évek után egyik
bemutatót is tervez. Közben pedig arra
tanfolyamot végezte a másik után, s
is készül, hogy a könyvtárosi képesítést
igyekezett szerencsét próbálni az élet
is megszerezze.

Márkó köszöntése
Csik Márkó 2014. február 14-én
született. Mint Balatonszárszó legif
jabb polgárát köszöntötték április
4-én, a Polgármesteri hivatalban. Csik
Csaba és Suha Matild Beáta kisfia
békésen szundikált, míg a köszöntôk
vették körül.

A gyerekeket játszva tanították, hogyan kell vigyázni a vízre, nagy kincsünkre, a Balatonra.

A kutyák és (a gazdik) védelmébe

Hol fürödhetnek a kedvencek?
Az állatok védelmérôl és kíméletérôl
szólóan egy 1998. évi törvény elôírja,
hogy a tartás helye szerinti önkormány
zat eb-rendészeti és a veszettség elleni
oltás járványvédelmi feladatainak ellá
tása érdekében eb-összeírást végezzen
a településen. E kötelezettségnek eleget
téve Balatonszárszón április 3-án és
4-én, hét megbízott dolgozó személye
sen kereste fel a helyi lakosokat és kér
ték az összeíró adatlapok kitöltését. Az
önkormányzat az összeírás alapján az
adatokról helyi elektronikus nyilvántar
tást vezet, az állat tulajdonosa, tartója
és más személyek jogainak, személyes
biztonságának védelme érdekében.
Hozzávetôlegesen 300 ebrôl érkezett
be az adatlap, és a feldolgozásuk
folyamatban van. Jó tudni, hogy az ál
lattartók az eb-összeírást követôen is
kötelesek az adatokban bekövetkezett
változásokat és a szaporulatot írásban
bejelenteni.
A képviselôtestület az utóbbi hó
napokban visszatérôen foglalkozott a
kóbor állatok ügyével, és igyekezett

olyan hathatós intézkedést hozni, hogy
a sétáló óvodásokat, a kerékpárral
közlekedôket, és senkit se veszélyez
tessenek a szabadjára engedett négy
lábúak. Ezért a település közterületeit
felügyelô munkatársak, a polgárôrök
rögtön jelzik a hatósági embereknek
az elkóborolt állatot, akik befogják, és
a kutyamenhelyre viszik.
Nyáron visszatérô téma a kutyák
Balatonban való fürdetése. Sok be
jelentés, panasz érkezett ezzel kap
csolatban is. Az önkormányzat tiltó
táblákat helyez el a strandokon,
ahová nem szabad a vízbe sem a ku
tyát bevinni. A partszakaszunkon több
olyan fürdôzésre alkalmas terület van,
például a Berzsenyi utcára merôleges
utcák végén, ahol szintén sokan
fürdenek. Itt viszont a kutyatulajdo
nos jó belátására van bízva, hogy ne
vigye be fürdeni a kutyáját, ha ott töb
ben vannak. Ezeken a helyeken is bí
zunk abban, hogy a gazdik megértik
a szülôk, vagy a felnôttek aggodalmát
is egy kutya közelében.
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Iskolakóstoló

Húsvéti elôzetes

Izgalmas lesz a fizika tanteremben dolgozni
Az iskolakezdés sok izgalommal jár
szülônek is, gyermeknek is egyaránt.
Hogy fog beilleszkedni a gyerek? Mi
lyenek lesznek a tanítók?
Ezt a feszültséget, aggodalmat igye
keztünk oldani iskolahívogató progra
munkkal, ahol bemutattuk nevelô-oktató
munkánk egy részét. Tájékoztattuk a
szülôket, milyen lehetôségeket tudunk
nyújtani a képességek kibontakozta
tására, a szabadidô tartalmas eltölté
sére.
2014. március 1-jén 19 nagycso
portos óvodás jött el szüleivel együtt
iskolánkba, hogy egész délelôtt játékos
formában ismerkedjenek a tanárokkal
és az intézménnyel. Részt vehettek an
gol, német foglalkozáson, leülhettek
a számítógépek elé, játszhattak a tor
nateremben, ismerkedhettek a könyvtár
ral. Megnézhették a nagyok munkáit,
bemutatkoztak az énekkarosok és a
néptáncosok.
A nap végén egy kis ajándékkal ked
veskedtünk a leendô elsôsöknek.
Reméljük, hogy hasznos és tartal
mas volt az iskolahívogató program és
a gyerekek szívesen, örömmel kezdik
majd szeptemberben a tanulást.

A Családosok Szárszóért Civil Szervezet minden évben, húsvét elõtt egy héttel, ünnepi
elõzetest rendez a gyerekeknek

Választási tájékoztató

Táncszakkör is mûködik az iskolában
Óvodánk következõ havi programjai
ból:
2014. május 9. A madarak és a fák
napjára emlékezünk
2014. május 30. Gyermeknap
2014. június 6. Évzáróval egybekötött
ballagás és a májusfa kitáncolása

2014. április 6-án lezajlott az ország
gyûlési választás. Balatonszárszón 2
szavazókörben, a Közös Önkormány
zati Hivatalban és a Mûvelõdési Ház
ban adhatták le a választópolgárok a
szavazataikat. Az 1774 választásra
jogosultból és az 58 más településrõl
átjelentkezett szavazóból 1156-an (63
%) jelentek meg a szavazás napján a
szavazóhelyiségekben vagy igényeltek
mozgóurnát. Ebbõl az egyéni listára
leadott érvényes szavaztok száma
1147, a pártlistára leadott érvényes
szavazatok száma 1139 volt.
Az egyéni listás jelöltek közül a leg
több – 598 db – szavazatot a FIDESZKDNP jelöltje, Witzmann Mihály szer
ezte, ez az érvényes szavazatok 52 %-át
jelentette. õt Harangozó Gábor (MSZPEGYÜTT-DK-PM-MLP) követte elnyerve
a szavazatok 26,5 %-át (304 db). A
harmadik legtöbb szavazatot elért jelölt
a JOBBIK képviseletében induló Berkes

Németoktatás – játékosan
Iskolánkban már elsô évfolyamtól ta
nulnak idegen nyelvet a diákok. Alsó
tagozaton a nyelvtanulás egy jó játék.
Ezt az iskolahívogatóra érkezô ovisok
is átélhették, akik lelkesen „dolgozták”
végig a foglalkozást. Változatos mód
szerek megválasztásával, érdekes, a
gyerekeket motiváló témákat, rejtvé
nyeket, játékos feladatokat felvonultató
tankönyvcsalád alkalmazásával már
kisgyermek korban jó eredmények
érhetôk el. A tananyag legfontosabb
elemei minden tanévben újra visszatér
nek bôvebb szókinccsel, újfajta meg
közelítésekkel, így a gyerekek biztos
alapokon nyugvó tudásra tehetnek
szert. A mindennapokban felhasznál
ható ismereteket szeretnénk nyújtani
diákjainknak, amely a továbbtanulásnál
és felnôttkorban is segítségükre lehet.
Dalokat, mondókákat tanulunk (ad
venti fellépô készülôdésünket különösen
szeretik a gyerekek), megtanuljuk a
legfontosabb információkat magunkról
és környezetünkrôl, majd interjúkat
készítünk, leveleket írunk, idôjárás jelen

Gábor volt 177 db szavazattal (15,4 ).
A 18 induló párt közül a FIDESZ-KDNP
szerezte meg a szavazatok 50 %-át
(571 db). 286-an ( 25 % ) voksoltak az
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP-re, és 207en – (18 % ) a JOBBIK-ra.
Ezúton is felhívjuk a tisztelt Választópol
gárokat, hogy a köztársasági elnök 2014.
május 25-re tûzte ki az európai parlamenti
választás idõpontját. Az országgyûlési
választáshoz hasonlóan a Közös Önkor
mányzati Hivatalban és a Mûvelõdési
Házban 6 órától 19 óráig adhatják le
szavazataikat az arra jogosultak.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
címzetes fõjegyzõ, HVI vezetõ

A fák éltetik
a Földet
Április 22-én a Föld Napját ünnepeltük.
Ez alkalomból az idén körülbelül fél mil
lió ember tartott Magyarországon hús
mentes napot. Ennek következményeként
igen sok energiát spóroltunk meg, és ke
vesebb széndioxid került a levegôbe.
Ehhez a felhíváshoz az iskolánk is
csatlakozott. Az osztályok azzal is ün
nepeltek, hogy facsemetéket ültettek ápri
lis 23-án. Felnôve ezek szépítik majd a
települést, és jelentenek gyógyírt a Föld
nek, a levegônek. 
Fritz Éva

tést készítünk, idegenvezetôt játszunk,
vagy éppen túraútvonalakat tervezünk
Szárszón és környékén. A német nyelv
tanulása már nem a szavak biflázásáról
szól, hanem játékról, versenyzésrôl,
változatos módszerek alkalmazásáról
és új lehetôségekrôl. A nyelvtanulás lé
nyege a kapcsolat: egy másik nyelvvel,
kultúrával, gondolkodásmóddal, amely
által mi is gazdagabbak leszünk.
Vígh Magdolna

Az iskola programjai a következõ hónapokra:
• Május 9. Szalagtûzõ ünnepség.
• Május 10. Egészségnapi rendezvény.
• Május 14. Tanszaki hangverseny.
• Május 23. Közlekedésismereti ve
télkedõ.
• Június 6. Balaton természeti túra
negyven tanuló részvételével.
• Június 14. Ballagás, tanévzáró ünne
pély.

Megszülettek
Isten hozta Balatonszárszón:
2014. február 28-án Reichert Kin
csôt és Reichert Zoét (Paku Anita
Mária és Reichert Zoltán ikreit),
2014. március 7-én Szalay Áront
(Szalay Miklós és Karsai Ildikó kisfiát).
Kívánjuk, hogy erôben, egészség
ben nevelkedjenek fel községünkben
szüleik, nagyszüleik és mindannyi
unk örömére.
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A Lélek gyümölcsei

Május–júniusi programok

Szárszói Majális

Kedves Szárszóiak és Nyaralótulajdonosok!
Várunk szeretettel minden korosztályt május 1-jén (csütörtökön) 11 – 20 óráig
az öreghegyi Szabadidõ Parkba vidám Majális rendezvényünkre.
11 órától a XIII. Szárszói Öreghegyi pörköltfõzõ verseny kezdõdik, várjuk bará
ti társaságok, csapatok nevezését Fekete Jánosnál 30/5589141.
13 órától kóstolhatunk szárszói borokat, szárszói lángost, és megkóstolhatjuk a
nagykondér tartalmát is.
14 órától színes családi és gyermek programok: arcfestés, kézmûves játszóház,
lovas sétakocsikázás, játékos sportversenyek, „Fut a Szárszó” futóverseny a sza
badidõ szakosztály szervezésében, karate szakosztály bemutatója.
Szórakoztató zenés mûsorok és más meglepetések!
Egész nap ugrálóvár! Büfé!

BORVERSENY!

A Balatonszárszói Önkormányzat meghirdeti XIII. borversenyét,
melyre a szárszói mikro-térség (Szárszó, Szólád, Teleki, Kötcse, Nagycsepely)
szõlõtermesztõi, bortermelõi nevezhetnek. Egy gazda több fajta borral is indul
hat a versenyen.
A borbírálat idõpontja: 2014. május 8. (csütörtök)
A mûsorral, vacsorával és bállal egybekötött eredményhirdetést
2014. május 9-én (pénteken) 18 órakor tartjuk.
Fellép a Szárszó Néptáncegyüttes és a Balatonszárszói Kabaré Színpad.
Nevezni május 4-ig telefonon lehet: Mikulcza Gábornál 06-30-820-39-79
A mûsor megtekintése ingyenes, vacsorajegy 1000 Ft-ért rendelhetõ a megadott
telefonszámon.

Pünkösd azt jelenti, hogy Jézus jön felénk
lélekben, valóságos szellemi kisugárzás
ban, és egyesül velünk, hatalmába kerít
valami olyan erô, ami nem belôlünk való.
Az Újszövetségben sok szó esik pünkösd
jelentôségérôl, a Szentlélek kiáradásáról.
János evangéliumában lehet többek
között olvasni arról, hogy kicsoda a
Szentlélek. Pál apostol pedig felsorolja
a Lélek gyümölcseit: szeretet, öröm,
békesség, türelem, szívesség, jóság, hû
ség, szelídség és önuralom. Ha mélyen
elgondolkodunk a felsoroltak tartalmán,
akkor döbbenünk rá igazán, mennyire
híján vagyunk akár békességnek, öröm
nek, önuralomnak, szelídségnek. Nap
mint nap tapasztaljuk a szeretet helyett

a szeretetlenséget, a békesség helyett a
békétlenséget, a jóság helyett az emberi
gonoszságot. Amikor megnyílunk Isten
Lelke befogadására, személyessé válik
életünkben a Szentlélek munkája, fel
fedezteti Isten cselekvésének az értelmét.
Amire az ember a maga erejébôl nem
tud eljutni, azt a Szentlélek megcselekszi.
Mint ahogyan kétezer évvel ezelôtt, úgy
most is az emberek egységét, egymás
megértését hozza közel. Ma is szüksé
ges, hogy megvalósuljon a pünkösdi
csoda: egy akarat legyen az emberek
között, megszûnjön a közönyösség, az
engedetlenség sivár világát felváltsa a
felelôsséget vállaló élet.
Tomanek Péter plébános

Horgoló szakkör Nagycsepelyen

Május 14-én, szerdán, délután 14: 30-tól MATRICA CSERENAP lesz ismét a Köz
ségi Könyvtárban!

Gyermeknapi családi délután

Május 31. (szombat) 13 órától a József Attila Mûvelõdési Házban
a Családosok Szárszóért Civil Szervezet és a Mûvelõdési Ház szervezésében.
Programok: aszfaltrajzverseny • kézmûves játszóház • játékos sportvetélkedõk
• csillám tetoválás • Tulipántos népi játékpark és népi fakörhinta, bohócmûsor •
egész nap ugrálóvár és trambulin • játékvásár – vattacukor – popkorn • tombola
Minden gyermeket, szülõt büfével várunk. Kellemes délutánt és jó szórakozást
kívánunk a család minden tagjának!

Múzeumok Éjszakája tervezett programjai:

Június 21. (szombat) 18:00-tól 00:30-ig
József Attila Emlékházban:
Tárlatvezetés óránként: 18:00 – 24:00 óráig
Játszóház: 18:00 – 21:00 óráig Legyél Te is József Attila!
(arcfestés és kézmûveskedés gyermekeknek és felnõtteknek)
Mesék a tûz körül: verses, zenés mesemondás 21:00-tól 22:00-ig a Múzeum
udvarán, mesemondó: Olasz Etelka.
Csukás színházban:
Filmvetítés: 22:00 – 00:30-ig „Én, József Attila”
M1 felvétele a Madách Színház elõadásáról.

Szezonnyitó Tüzes Esték június 27-28.

június 27. (péntek) 21:00
Fáklyás felvonulás katonai hagyományõrzõk kíséretében
Szent Iván éji tûzgyújtás, Fábián Éva és zenekara (Tópart)
június 28. (szombat)
Katonai hagyományõrzõk táborozása és bemutatója egész nap (Szabadidõ
Park)
10:30 Süsü, a sárkány kalandjai – zenés mesejáték (Csukás Színház)
Hadart Mûvészeti Társulás elõadása
19:00 VI. Nemzetközi Kórustalálkozó (Csukás Színház)
Kodály Zoltán Vegyeskar (Kecskemét)
Eötvös Gimnázium Öregdiák Kórusa (Budapest)
Ferencvárosi Herz Férfikar (Budapest)
Chorale de la Sainte-Trinité (Svájc)
Soli Deo Gloria Kórus
22:00 Tûzijáték

Vegyünk virágokat!
A hagyományokhoz híven újból lesz
virágvásár. Május 10-én, szombaton du. 14
órától a Polgármesteri Hivatal parkolójában
kínálják az egynyári növényeket, darabját 90
forintért, a futó balkon növényeket pedig 250
forintért. A Szabó kertészet várja a vásárlókat!

Balaton Hangja
Tehetségkutató Dalverseny
Nevezési határidõ:
2014. június 15.
Információ és nevezési lap:
www. balatonszarszo.hu

Az asszonyok sohasem szerettek tét
lenül ülni, vagy csak úgy klubba járni.
Nagycsepelyen így alakult meg nosz
talgiából egy asszonyokat tömörítô
horgoló szakkör. (Mivel ebbe férfiak
nem igen akarnak majd nagy számban
részt venni, jól ki lehet beszélni ôket.)
Elek Jánosné Erzsébet a tanító mester.
Mert nem csak egyszerû kis terítôket
horgolnak az asszonyok, hanem most,

a húsvét jegyében készül, kisnyúl, to
jás, kosárka és mindenféle figura, amit
ilyenkor ajándékozni lehet. Hetente
szerdán a régi tanácsterembe 5 órára
várják mindazokat, akit fel akarják
eleveníteni ezt a szép kikapcsolódást.
Képünkön a csapat néhány tagja:
Temesvári Szendi és kislánya, Takács
Lajosné, Elek Jánosné és Májné Bóka
Évi a már kész alkotásokkal.

BRAINTURBO

NYEREMÉNYJÁTÉK
Mikor nyitotta meg kapuit a Brainturbo Dél-Balaton Oktatási Központ?
a.) 2013. március
b.) 2013. május
c.) 2013. július
Megfejtô neve: ………………………………………………………................
Telefonszáma: ………………………………………………………................
E-mail címe: …………………………………………………………….............
Választott nyelv: angol

német (Húzza alá a megfelelôt!)

Kérjük, hogy a kitöltött nyereményszelvényt legkésôbb 2014. május 22-ig adja
le személyesen iskolánkban vagy küldje el postán!
Címünk: 8624 Balatonszárszó, Szemesi út 5.
A helyes megfejtôk között egy 10 órás Brainturbo „Kóstoló” nyelvtanfolyamot
sorsolunk ki.
Sorsolás: 2014. május 23.
A szerencsés nyertest telefonon értesítjük.

"
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Három év sportsikerei a közgyûlés elôtt
Már hagyomány, hogy február utol
só péntekén a sportegyesület tagjai,
szurkolói, támogatói megtöltik a József
Attila Mûvelôdési Ház nagytermét.
Ekkor tartották meg a Balatonszárszó
Nagyközségi Sportegyesület évi köz
gyûlését. Idén is 120-130-an jelentek
meg. Harmath Imre elnöki beszámoló
ja után Kiss Éva gazdasági vezetô az
anyagiakról adott tájékoztatást, majd
a szakosztályvezetôk tartottak beszá
molót. Elôször Hûvösvölgyi Péter az
asztaliteniszezôk munkáját ismertette:
30-35 fô tagjuk van, kezdôktôl a vete
ránokig. ôt Somogyi Péter a karatésok
edzôje követte, aki maga is itt kezdte
karatés pályafutását. Elmondta, hogy
2013-ban is részt vett külföldi kurzu
sokon, hogy tovább képezze magát.
Kiemelte a nyári szárszói karatés
tábort, amelyre a határon túlról is jön
nek résztvevôk. Mindkét szakosztály
számos éremmel gyarapította érem
gyûjteményét, hisz minden alkalommal
hoztak haza mindhárom éremfajtából.
Ezután következett Agócs Attila, aki
a BOZSIK program mellett az U-15-ös
korosztály edzôje is. Kiemelte és meg
köszönte a szülôk szerepét, akiktôl
rengeteg segítséget kapott. Mint az
öregfiúk csapat tagja, szólt az idôsebb
korosztályról is. ôt követte a felnôtt
csapat edzôje, Szentkirályi József.
Kiemelte az elmúlt év legnagyobb sike
rét. Vagyis, hogy a megyei I. o. bajno
ka Balatonszárszó lett a 2012/2013as idényben. Méltatta az utánpótlásnál

✟ Gyászközlemény
2014. február 17-én Matyék József,
március 3-án Vörös János,
március 15-én Bertalan Istvánné ment
el a minden élôk útján.
Részvétünket fejezzük ki a gyászoló
családoknak, hozzátartozóiknak.

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

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

Nagyné Kelemen
Krisztina, Városiné
Fodor Ágnes

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

végzett munkát, aminek eredményeként
több fiatal is az elsô csapat keretébe
kapott meghívást. Egy, a csapat által
aláírt labdát adott át id. Sarang Sán
dor korábbi örökös elnöknek és Varga
Zsolt technikai vezetônek köszönetkép
pen, hogy az „arany” csapatot anno
ôk indították útjára.
Dorogi Sándor polgármester örö
mét fejezte ki, hogy a településen
ilyen remek sportélet zajlik. Kiemelte,
hogy az önkormányzati támogatás
mellett jelentôsek az egyesület saját
bevételei is, és a sikeres pályázatoknak
köszönhetôen több lépcsôben a sport
telep felújítás is meg kezdôdött. ôsszel
átépítették a régi sportöltözô, az idén
pedig a kerítést, a világítást és az
öntözô rendszert szeretnénk felújítani.
Harmath Imre 3 éves munkáját egy
üveg finom borral köszönte meg,
kiemelve, hogy az egyesület sikeres
mûködésében az elnök elkötelezett
sége, szervezô képessége elengedhe
tetlen.
Szót kért még Domján Tamás is
(S.M. Asztalitenisz Szövetség elnöke),
aki immár harmadik alkalommal vett
részt a rendezvényen és kiemelte, hogy
a megye sportéletében Szárszó mindig
meghatározó szerepet játszik.
Zárásként egy finom pörkölt vacso
rával fejezôdött be az este az Önkor
mányzat jóvoltából.
KÖSZÖNJÜK és HAJRÁ SZÁRSZÓ!!!
(H. I.)

Karate

Susóczki Dávid és Szekér Bálint remekelt
Szigetszentmiklóson rendezték meg
február 23-án a XVIII. WKF Karate
Diákolimpiát, ahol 48 egyesület több
száz versenyzôje vett részt a rendezvé
nyen, mely igen nehéz feladat elé állí
totta az indulókat.
Susóczki Dávid kata versenyszámban
ezüst érmet szerzett.
Március 8-án rendezték meg Tökölön,
a Kakusei Országos Bajnokságot, ahol
10 klub 120 versenyzôje vett részt a
megmérettetésen.
Az alábbi eredmények születtek:
Jerkus Brájen 8-9 é. kata bronz
érem, Farkas Csaba 8-9 é. kata bronz
érem, kumite bronz érem, Krukk Cintia
8-9 é. kata arany érem, kumite bronz
érem, Fekete Attila 10-11 é. kata bronz
érem, Végh Viktória 10-11 é. kata ezüst
érem, Simon Dorottya 10-11 é. kata
arany érem, Kálosi Roland 10-11 é. kata
bronz érem, Susóczki Richárd 12-13 é.
kata bronz érem, Szekér Bálint 14-17
é. kata arany érem, Simon Zoltán 18 é
kata arany érem, kumite arany érem.
Csapat katában a Balatonbudo 1-es
csapata (Szabó Natália, Simon Do
rottya, Végh Viktória) arany érmet szer
zett a 14 éven aluliak korosztályában,
a Balatonbudo 2-es csapata (Szekér
Bálint, Kauer András, Susóczki Richárd)
bronz érmet szerzett a 14 éven felüliek
kategóriájában.
Március 22-én és 23-án rendezték meg
Mogyoródon a WKF Karate Magyar

Szekér Bálint ezüstérmes a dobogó második fokán
Bajnokságot, a honi karate élet egyik
legrangosabb eseményét. Szombaton a
kadet, junior, U-21 és felnôtt korosztályok
léptek tatamira, míg vasárnap a fiatalabb
korosztály mérte össze tudását.
Szekér Bálint kata versenyszámban
kadet korosztályban ezüst érmet szerzett,
a Magyar Bajnokságon ilyen elôkelô
helyen nem végzett szárszói versenyzô
az utóbbi években, büszkék vagyunk az
eredményre!
Áprilisban a Fudokan Országos Baj
nokságra látogatunk, majd a Kodomo
Kupára, és a hónap végén pedig
az Erzsébet Kupa elnevezésû karate
versenyre látogatunk el.
Somogyi Péter edzô

Asztalitenisz

Kaposváron álltak dobogóra
A Dél-Balatoni Utánpótlás Körverseny elsô fordulóját március
10-én rendezték Balatonendréden.
Egyéniben 3. Gyetvai Laura (11 é.) 2.Tóth Kamilla (13 é).
Kaposvár adott otthont a megyei Amatôr Felnôtt Körver
seny elsô fordulójának március 29-én.
Versenyzôink szenzációsan szerepeltek.
Férfi egyéni: 1. Illés Gergô, 3. Fehér András
Férfi páros: 1. Illés Gergô-Fehér András
Nôi egyéni: 3. Fodor Alexandra, 3. Lipót Krisztina
Nôi páros: 1. Herczegné Harcsa Erzsébet-Kaposvári pár
ral.
Vegyes páros: 3. Békés András-Herczegné Harcsa Erzsé
bet
3. Fehér András-Fodor Alexandra
Elkezdôdtek a Megyei és Dél-Balatoni Csapat Bajnokság
mérkôzései. Csapataink jól helytálltak: eddig az elsô csapa
tunk harcba áll a bronzérmes helyezésért.
Áprilisi, májusi tervezett versenyeink: Április 12-én
Országos Veterán Ranglista Verseny lesz, Szigetcsépen.
13-án, a Dél-Balatoni Utánpótlás Körverseny második for
dulójának mi leszünk a házigazdái, Balatonszárszón. 27-én
a Megyei Amatôr Felnôtt Körverseny második fordulója lesz
Kaposváron. Május 5-én Dél-Balatoni Utánpótlás Körverseny
harmadik fordulóját rendezik Siófokon.

Surányi Tamás, Szabó Endre, Békés András, Tóth László, Hûvösvölgyi Péter, Lipót Krisztina, Herczegné Harcsa Erzsébet
Április végéig tartanak a csapatbajnoki mérkôzések, me
lyen a Megyei Bajnokságban az elsô csapat a Dél-Balatoni
Bajnokságban pedig a második-, és a nôi csapat szerepel
hétrôl-hétre.

Csanádi Stella: a moderntánc is fontos
Ritmikus gimnasztika versenyzô ugyan, de
ebben az évben elkezdett tánccal is versenyez
ni.
A veszprémi Connector Táncfesztiválon és a
Ritmuscsapatok Országos Bajnokságának elsô
fordulóján ezüstérmet, ez utóbbi második for
dulóján és a Moderntánc kupasorozat országos
elôdöntôjén aranyérmet szerzett.

Moderntáncosként itt debütált Szárszón, az
Újévköszöntô Gálán. Alkalom adtán azonban
továbbra is szívesen hegedül és énekel. Legú
jabb száma, a „Summertime” címû Gershwin
dal, például egy jazz-ének-moderntánc pro
dukció.
Az orbaneva.csanadi.org honlapon megtalál
hatók a versenyeken készült fényképek, videók.

