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Mit tervezünk
a következô 5-(10) évre?



2015. május – június • 6. évfolyam 3. szám

Szárszó megtelt verssel

Tallián Mariann és Lázár Balázs színész házaspár megidézte
Weöres Sándort és Károlyi Amyt, a Piros ruhában, szerelemben
címû összeállításban.

A parti sétány látványterve.
Alapos
elôkészítô
munka
után fogadta el településünk
képviselôtestülete azt az 5-10
évre szóló gazdasági, fejlesztési tervet, amely részben sürgôsségi sorrendben, másrészt az
anyagi források lehetôségének
függvényében megadja a fô
irányvonalakat. A valóságos
kis kötet kitevô összeállítás
szakértôk
közremûködésével
készült, - mondta el a programról
Dorogi Sándor polgármester.
Elhatározott szándékunk, a
hogy a mostani jó alapokra
építve a helyi lakosoknak és a
hozzánk érkezô vendégeknek
is érzékelhetôek legyenek a változások. A vezérfonal azonban
nem „szentírás”. Hozzá is lehet
tenni, és el is lehet venni belôle,
ahogy a szükség kívánja. A
tervezet megismerését követôen

várják a lakosság és az üdülôtulajdonosok véleményét, várják a beruházást tervezô vállalkozók, munkahelyteremtôk
jelentkezését.
A település teljes vertikumára
kiterjedô tervekbôl csak egy
szeletet választottunk ki ez alkalommal, – vélhetôen a legfontosabbat – mert az egész tervezetet
a honlapunkon is elolvashatják.
(www.balatonszarszo.hu)
A legfontosabb célkitûzés Balatonszárszó családbarát üdülô
jellegének megóvása, továbbfej
lesztése, a barátságos, vonzó,
üdülô
kisváros
ideáljának
gyakorlati megvalósítása. A
lakosság jelentôs része az idegenforgalomból él, az önkormányzat bevételeinek nem kis
része is ebbôl származik, ezért
az önkormányzat hosszú távú

érdeke, hogy növelje a turizmus
szerepét a település gazdasági
életében.
A programról címszavakban:
strandfejlesztések,
parkolók
bôvítése, parti sétány, vitorlás
kikötô megvalósítása, kerékpárút kiépítése, utak, járdák,
közterek felújítása, közösségi
terek korszerûsítése, moderni
zálás, a vallásturizmus fejlesztése, a magán és kereskedelmi szálláshelyek számának
növelése, oktatási, nevelési,
szociális intézmények fejlesztése, bôvítése, a foglalkoztatottság növelése, a közszolgáltatások körének növelése,
színvonalának emelése, alternatív energiaforrások használata, további együttmûködés a
civil szervezetekkel.
(Folytatás a 2. oldalon)

Szárszó
madár-fotósa
Izgalmasnak ígérkezik az idei szárszói fotó
pályázat, – mondja Balázs Zoltán, aki Gémek
harca címû képével nagy sikert aratott az elsô
megmérettetésen.
Örül, hogy ez alkalommal csak idei képpel
és csak egy fotóval lehet jelentkezni. Akkor is
meglepte a nagy számú pályázó, és a szigorú
szakmai mérce. Rendszeresen megméretteti a
képeit hazai és a National Geographic fotóarzenáljában is.
(Cikk a 6. oldalon)

A gyurgyalag tízóraija.

A Költészet Napján – de elôtte
és utána is – úton útfélen versek
szólítottak meg Szárszón. Nagyon sokan jöttek el hozzánk,
vagy zarándokolnak már ide
évtizedek óta megszólaltatni
olyan költeményeket, amikre a
magunk kíváncsiságából nem is
bukkannánk rá. Itt találkoznak
a szép szóra éhes és fogékony
diákjaink, akik hisznek a verses
csodákban. Ilyenkor jön a fel
ismerés: Milyen gyönyörû, mi-

lyen felemelô a mi költészetünk.
Nemes Márta, a József Attila
Általános Iskola tanára lassan
három évtizede hívja, várja,
szervezi, rendezi a vers ünnepét. Innen, Szárszóról költözött
az örökkévalóságba, de olyan
örökséget hagyott ránk a maga
Krisztusi fiatalságában, amit
nagyon jó és kötelességünk is
ápolni.
(Képes összeállítás a 4., 5.
és 6. oldalon)

Fiatalok kerti-partija

Nagyon ínycsiklandó illatok szálltak a nyársakról.
A tavaszi szünethez kapcsolódott az idén a szárszói fiatalok
hagyományos találkozója. A
kitûnô szervezés és elôkészítés
meg is hozta a sikert: egy szalonna sütéssel egybekötött kertiparti alapozta meg a jó hangulatot. Több mint nyolcvanan
ülték körül a tüzet, és forgatták
a nyársakat. Ügyességi és tehetségkutató produkciókkal is
bemutatkozhattak a résztvevôk:
dartsoztak, csocsóztak, pingpongoztak, és karaokéztak.
Azt est hangulatát emelte Torres Dani és barátai koncertje.
Mindemellett jót ettek, ittak,

www.balatonszarszo.hu

és mulattak. Köszönik a szép
számú támogató hozzájárulását, akik nélkül az este nem
jöhetett volna létre:
Buzás
Pince, Cseh Imre, Dorogi
Sándor, Fáncsi Hegyi Pince,
Fekete János, Gutmann Pince,
Nagy Zoltán, Péter Zoltán, Rex
pálinkafôzde, Tefner Tibor,
Veszprémi Pince.
A jól sikerült összejövetelt
meg is akarják újrázni: kitûzték
a következô kerti-parti idôpont
ját, ami szeptember 19-én,
szombaton lesz.
Oda is várnak mindenkit
sok szeretettel.
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Mit tervezünk a következô
öt-(tíz) évre?

Munkahelyteremtés – vállalkozóbarát környezetben

Három fiú és egy kislány
fogadása
Egyszerre Szárszó négy legfiata
labb polgárát és szüleiket köszöntötte
Dorogi Sándor polgármester március
30-án, akik közül hárman az erôsebb
nemet gyarapítják. A kislány pedig éppen egy iker báty testvére. Minden kisgyermek nagy ajándék a családnak,
az országnak és a településünknek

is. A polgármester nem mulasztotta
el elmondani, hogy az önkormányzat
miként igyekszik fejleszteni a gyermek
intézményeket. Az ünnepélyes fogadás alkalmából átadta a település
ajándékát is, az egyenként 100 ezer
forintot tartalmazó borítékot, és az emléklapot.
Vinkler Milán is elsôszülött, Vinkler
Gábor és Vinkler-Tóth Mária kisfia.

A Tó-parti két vendéglátó látványterve
(Folytatás az 1. oldalról.)
Önkormányzatunk eddig is, és a jövôben
is folyamatosan küzd a munkanélküliség
ellen. A munkanélküli családokban romlanak az életkörülmények és az egyének
életminôsége, másrészt jelentôs mértékben
emelkednek az önkormányzat szociális kiadásai. A munkahelyteremtés feltételeinek
javítását – összhangban a kormány elképzeléseivel – önkormányzatunk is kiemelt
feladatként kezeli.
Ennek érdekében az önkormányzat:
a közszolgáltatások megtartása, illetve
bôvítése révén munkahelyet teremt, és tart
fenn a közalkalmazottak, köztisztviselôk,
és a munkaszerzôdéssel alkalmazottak
foglalkoztatásával. Figyelemmel kíséri a
közfoglalkoztatási/közmunka
program
pályázati lehetôségeit, közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében
együttmûködik a munkaügyi központtal.
Továbbra is részt vesz közfoglalkoztatásban, mely elônyt biztosít az állás nélkü
lieknek azáltal, hogy a közfoglalkoztatás
ideje munkavégzésnek minôsül, másrészt
elônyt jelent az önkormányzatnak, mivel
kedvezô anyagi feltételekkel – a munka
ügyi központ finanszírozásával, valamint
állami támogatással – tud ellátni olyan
közfeladatokat, mint pl. a közterületek
gondozása, parkosítás,
Figyelmet fordít a helyi ipar, szolgáltatás fejlesztésére, együttmûködik, támogatja a magántôkébôl megvalósuló
beruházásokat, ezáltal bôvíti a munka
lehetôségek körét. Önkormányzatunk
– a kormány programjában foglaltakkal
összhangban – a településen új magyar

kis- és közepes vállalkozások elindítását,
letelepedését, a meglevô vállalkozások
bôvítési lehetôségeit kívánja elôsegíteni.
Olyan befektetéseket indokolt támogatni,
idevonzani, amelyek munkahelyeket terem
tenek, növelik az adó- és az egyéb bevé
teleket, de nem veszélyeztetik a lakosság
egészségét és a természeti környezetet. Jó
kapcsolatot ápol a helyi vállalkozókkal,
elismeri a helyi vállalkozók tevékenységét,
akik munkát, ezáltal megélhetést biztosítanak az általuk foglalkoztatott helyi lakosoknak és családjaiknak (vállalkozóbarát
önkormányzat). A vállalkozók számára
esetenként elônyös lehet az önkormányzat részvétele közös programok megvalósításában,
pályázatokban.
Kedvezô
pályázati lehetôség esetén együttesen
benyújtandó pályázatok beadásának
lehetôségét is vizsgálni kell. Önkormányzatunk ipari park kialakításának ösztönzésére törekszik. Aktívan részt akar venni a
munkaadók és munkavállalók igényeinek
közvetítésében, ehhez a honlapján szükség szerint hirdetési lehetôséget biztosít.
Bár önkormányzatunk nem rendelkezik
saját tulajdonú termôfölddel, keresi annak
lehetôségét, hogy településünkön hogyan,
milyen módon lehetne szociális szövetkezetet
szervezni, létrehozni. A mezôgazdasági
termelésbe be lehet vonni a szakképzetlen,
munkaerôpiacról kiszorult személyeket.
Az önkormányzat tulajdonában levô piac
standjain nemcsak a kistermelôk, ôstermelôk árusíthatnának a közeljövôben, hanem lehetôség nyílna pályázati pénzbôl
megvalósításra kerülô termelôi piac kialakítására és mûködtetésére is.

Nagy Milán Márk 2015. január
20-án született. Márton Dóra
és Nagy Milán elsô kisfia.

Az ikrek és szüleik: Höffler-Móricz Anett
Tímea az édesanya, Höffler József, az
édesapa. 2014. december 20-án szüle
tett Keszthelyen Höffler Barnabás és
Höffler Hanna.

Születés
2015. március 17-én megszületett Kozák Huba Karsa. Édesanyja László Katalin édesapja
Kozák Róbert.
Kívánunk sok örömet, egészséget valamennyiüknek!

Meghívó
a május havi képviselôtestületi ülésre
Május 18-án tartja legközelebbi ülését Balatonszárszó Önkormányzatának
képviselô testülete. A tervezett napirend szerint többek között megvitatják a
közterület-használat rendjérôl és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról
szóló rendelet módosítását.

Milyen támogatást nyújt a helyi önkormányzat és mit a járási hivatal?
Szociális ügyekben senkit nem utaztatnak
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015.
március 1-tôl jelentôs mértékben
átalakult. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatait élesen elválasztották.
A változás a szárszói lakosság 20-30 százalékát érint
heti. Sokan aggódtak, hogy a
járási hivatalba kell utazniuk,
ahhoz, hogy ügyeiket el tudják
intézni. Pedig az érintettek általában idôsek, vagy betegek.
Balogh Gyuláné (Irénke)
vezetô fôtanácsos és Veszpréminé Hozleiter Anikó fôelôadó
azonban elöljáróban megnyugtat mindenkit: helyben intézik az
ügyeket, nem utaztatnak senkit.

A kérelmeket a hivatalban átveszik, segítenek a kitöltésben,
és továbbítják. Szerdai napokon a Járási Hivatal ügysegédje
Németh Adrienn is a hivatalban
teljesít szolgálatot, aki szintén
közvetlenül jár el, illetve segédkezik az ügyekben.

Íme a változások lényege:
A jegyzôi hatáskörbôl az idén
március 1-tôl a járási hivatal
hatáskörébe került át az aktív
korúak (munkanélküliek) ellátásának – foglalkoztatást helyet
tesítô támogatás, valamint az
egészségkárosodási és gyermek
felügyeleti támogatás – megállapítása.  

Változatlanul a járási hivataltól lehet igényelni:
• alanyi ápolási díj (az alapsze
rû, a fokozott ápolási szükség
letekre tekintettel megállapított
emelt összegû, valamint a ki
emelt ápolási díj),
• idôskorúak járadéka,
• alanyi és normatív jogcímen
megállapított közgyógyellátás
és az
• egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság.
Az önkormányzat által biztosított ellátás neve 2015. március
1-tôl egységesen települési támogatás. E támogatás keretében az
önkormányzat a rendeletében

szabályozott
élethelyzetekre
nyújt támogatást
A képviselô-testület a létfenntartást veszélyeztetô rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint
az idôszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdô személyek részére rendkívüli telepü
lési támogatást köteles nyújtani.
Az önkormányzat által biztosított támogatások:
• rendszeres települési támogatás:
• lakhatási települési támogatás,
• gyógyszer hozzájárulási tele
pülési támogatás,
• ápolási célú települési támogatás,

Eseti települési támogatás:
• temetési települési támogatás,
• gyermeknevelési települési támogatás,
• esetenkénti gyógyszer hozzá
járulási települési támogatás,
• elsô lakáshoz jutók települési
támogatása,
• rendkívüli települési támogatás.
Összességében elmondható,
hogy a szociális ellátások nem
szûntek meg, csupán a támogatások rendszere alakult át. A támogatottak köre és az ellátások
továbbra is megmaradtak, csak
az igénylés módja és a folyósítás
rendszere változott.
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1848: A bátorság, a szabadságvágy emlékezete
A Földvári Fúvós Zenekar koncertje az alkalomhoz illô pergô ritmusú összeállítással hangolta rá a közönséget az 1848as forradalom és szabadságharc ünnepi
mûsorára. Az együttest Kapus János karnagy vezényelte.
A közönséget Dorogi Sándor polgármester köszöntötte, majd Witzmann
Mihály országgyûlési képviselô ünnepi

Witzmann Mihály országgyûlési képviselô
1848 üzenetét emelte ki ünnepi beszédében

Kedves Szárszóiak!
Szeretne földet mûvelni,
de nincs földje?
Veteményezne,
de nincs hová?
Balatonszárszó
Önkormányzata szívesen
nyújt segítséget!
Növénytermesztésre
alkalmas terület
megmûvelésére várjuk
vállalkozó kedvû lakosaink
jelentkezését.
Balatonszárszói Közös
Önkormányzati Hivatal
10-es számú irodájában
Balogh Gyuláné
vezetô-fôtanácsosnál

Komposztáló
ládákat kaptunk
Európai Uniós támogatásból
Balatonszárszó 522 db komposztáló ládát kapott, melyet
a helyi ingatlantulajdonosok
kapnak meg térítésmentesen.
A komposztáló ládákat a
Szárszóért Kft Szóládi utca
81. szám alatti telephelyén
vehetik át az igénylôk munkanapokon 7 és 15 óra között.
Érdeklôdni lehet telefon a 0684-362681-es számon.

Házasságot kötöttek
Miklós Katalin és Németh Szilárd
2015. március 21-én
Balassa Krisztina és Varga Zsolt
2015. április 10-én
Rácz Dóra és Pfau Marcell 2015.
április 11-én
Sok boldogságot kívánunk a fiatal
házasoknak!

beszédében Petôfit idézte: „Hazát kell
nektek is teremteni, egy új hazát, mely
szebb a réginél”.
Az ô bátorságukból született, a mi mai
ünnepünk.
1848, erejét a nemzetbôl, hitét a tenni akarásból, reményét az összefogásból nyerte. 167 esztendôvel ezelôtt,
Magyarország megmutatta, hogy nem
hagyja magát.
Azóta március 15-e a nemzet erejére,
bátorságára és szabadságvágyára emlékeztet bennünket. Arra az erôre, amely
már sokszor bizonyította, hogy közös
erôvel bármire képesek vagyunk. Arra
a bátorságra, amirôl tudjuk, hogy mindig is ott volt a magyarokban. És arra
a szabadságvágyra, amely a magyar
nemzet sorsát a történelem során mindig
is meghatározta.
Ez az erô, ez a bátorság és ez a
szabadságvágy az, ami ma is képessé
tesz minket arra, hogy Magyarország
a saját útját járja. Mert erô kell ahhoz,
hogy a problémáinkra saját megoldásokat találjunk. Bátorság kell ahhoz,
hogy ezeket merjük alkalmazni. És
szabadságvágy kell ahhoz, hogy bármilyen külsô és belsô nyomás ellenére
ezek mellett ki is tartsunk. Így válthattuk
valóra 1848 eszméit, a szabadságot,
és a függetlenséget. Közösen megterem-

A magyarok Istenére esküszünk…!Iskolánk tanulói Nemes Márta tanárnô szerkesztésében és rendezésében idézték fel a korabeli, március 15-i eseményeket.
tettük a demokráciát, új, és erôs jogállamot építettünk, de még mindig nem
lehetünk elégedettek. Ugyanis folyamatosan újabb és újabb kihívások sorára
kell válaszokat adnunk. Jövôt formáló
álmaink, terveink velünk együtt léteznek.
Közös eredményeink pedig erôt és önbizalmat nyújthatnak számunkra. Ezért
is fontos, hogy higgyünk a gazdasági

és társadalmi felemelkedésben, hogy
újabb lendületet adjunk az emberi tenniakarásnak, a somogyi emberek összefogásának, és a szárszói emberek sike
reinek egyaránt.
Hogy ne csak a táj szeretete, a hagyományok tisztelete és szokásaink ková
csoljanak egységes családdá bennünket,
hanem közös eredményeink is.

A turizmusban is fontos a bizalom
A Budapesti Utazási Kiállítást követôen
lehetôségünk nyílt igen „kedvezményesen” – azaz ingyen – bemutatkoznunk a
vidéki utazási kiállításokon. Így ott voltunk
Debrecenben, Miskolcon és Szolnokon.
A kiadványainkat elküldtük a Kecskeméti
és a Szegedi Kiállításokra. A vidéki kiállításokon való részvétel ismét egyre fontosabb, és így eredményesebb is. Az online
marketing ma már elengedhetetlen, de a
nyaralási helyszín kiválasztásánál a legfontosabb a bizalom. A személyes kapcsolat, javaslat sokat számít. De ugyanolyan
fontos a bizalom a szakmai kapcsolatok
bôvítésében is, és az út. A kiállítások megfelelô alkalmat biztosítanak a szakmai
kapcsolatok továbbépítésében, a szakmai
együttmûködés kibôvítésében.
A kiállítások alatt több helyrôl kaptunk
meghívást. Gyermek animációs progra
mokra nagy az igény, így Süsüvel és a
fiatal kulturális foglalkoztatottak segítségével tovább népszerûsíthetjük Balatonszárszót, a Csukás Színházat.

Debrecenben és Miskolcon is hatalmas érdeklôdés kísérte az Utazás Kiállítást – mondta el
Némethné Szabó Magdolna.

Két kerékpárt kapott a Polgárôrség
A polgárôreink rendszeresen
járják Szárszót, szabályos
szolgálati beosztás szerint.
A legjobb szervezetek között
jegyzik.
Nem véletlen, hogy az
elsôk között kaptak az
Országos Polgárôr Parancsnokságtól két kerékpárt, ami
nagyon jó szolgálatot tesz
kiváltképpen jó idôben. A
közbiztonság szolgálata mellett, személyi edzésként is jó
lesz. Egyébként a saját kerékpárjukkal eddig is többen járták a terepet.

Hirdethetnek
a könyvtárban
Hirdetô táblánkon, a Könyvtárban a helyi és környezô
települések lakói elhelyezhetik: Adok-veszek apró hirde
téseiket.

✟ Gyászközlemény
Skerlecz Géza 2015. március
19-én hagyott itt bennünket
örökre.
ôszinte részvétünket fejezzük ki
az egész családnak.
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„A költô emberi nyelven

Meghívott vendégeink: Lôrincz Sándor, Witzmann Mihály, Bíró Norbert
és Dorogi Sándor.
„Áldalak búval, vigalommal” – József Attila megzenésített versével kezdôdött iskolánk parkjában, József Attila szobra elôtt
az idei Költészet Napi ünnepség, Vizy
Márton zeneszerzô és elôadómûvész tol-

Versmondóink
Lengyeltótiban
Lengyeltótiban február 26-án rendezték meg a Fodor András emlékversenyt.
„Barátság, tiszta szenvedély, lobogj nekem, amíg élek.
Tebenned mindig megtaláltam a
jóra érzô emberséget.”
Az ünneplôbe öltözött iskolában ez a Fodor András idézet
fogadott bennünket. A költôrôl
elnevezett iskolában, a róla
elnevezett szavalóversenyen indult
két nyolcadikosunk: Máj László
8.o. tanuló és Orsós Adrián 8.
o. Mindketten éretten közvetítették versük üzenetét. Adrián elsô
helyezett lett. Felkészítôjükkel, Kemendi Istvánnéval együtt büszkék
vagyunk rájuk.

Iskolai rendezvény-naptár
A farsangi bál bevételébôl az
iskola egész napos, hajózással
egybekötött kiránduláson vesz
rész 2015. április 24-én.
A 8. osztályos, ballagó diákok
Szalagtûzô ünnepségét május
8-án pénteken tartjuk.
Az iskolai papírgyûjtés május
7-én lesz.
Május 14-én a zeneiskola tanszaki hangversenyt tart.
A ballagás június 13-án, 10
órakor kezdôdik.
A tanévzáró ünnepséget június
20-án, 10 órakor tartjuk.

Cser Lajosné és a két mûsorvezetô Máj László és Orsós
Adrián.

mácsolásában. A házigazda, a Balatonszárszói József Attila Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola nevében
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona intézményvezetô köszöntötte a megjelent ven-

dégeket: Witzmann Mihály országgyûlési képviselô urat, Bíró Norbertet a megyei
közgyûlés alelnökét, Rózsás Erzsébetet
a Kaposvári Megyeközponti Tankerület
közoktatási referensét, Cser Lajosnét a

siófoki tankerület igazgatóját,a rendezvényen megjelent elismert költôket, tanárokat: b. Gyarmati Lászlót, Lôrincz Sándort, Nyári Lászlót, Pomázi Zoltánt, Tóth
Dávid Ágostont, Vizy Mártont, településünk polgármesterét, Dorogi Sándort, a
zsûri tagjait, a versmondókat, felkészítô
tanáraikat, s minden érdeklôdôt.
„Minden, ami költészetünkben
addig volt, beleolvadt József Attilába; minden, ami azóta van, vele
kezdôdik.” írták róla. Ezek után
érthetô, miért pont ô ihlette ezt az ünnepet, – kezdte az igazgató asszony.
Idei ünnepünk mottójának az ô sorait
választottuk: „Versem azé, ki szívem
versbe kérte és nékem elég a barátság
érte.” Mi, akik itt vagyunk, már jó
barátságban vagyunk a verssel. A vers
ajándék, melyet meg kell tanulnunk el
fogadni és befogadni. „A költô emberi
nyelven nyújtja az istenit: a mulandóság
formájában az örökkévalóságot.” –
idézte Kosztolányit, így kívánva nagyon
tartalmas, szép együttlétet a mai napra!
Valamennyi visszatérô vendég nem
csak a megemlékezés virágait hozta el,
hanem a vers ünnepére választott szép
gondolatait is megosztotta az ünneplôkkel. Fodor András emlékfájának meg-

Az „örömöt ingyen adják”
Iskolánkban nagy hagyománya
van a versmondásnak. Igyek
szünk névadónk szellemiségéhez hûek lenni. Március
26-án az alsó tagozatosok
készültek nagy izgalommal
versmondó versenyre.
Bizony, „Csukás Pista bácsi”,
ingyen és sokat kaptunk egy
egyszerû hétköznap délután!
Szülôk, tanítók, érdeklôdôk
nagy figyelemmel fordultunk
tanítványaink felé.
Sok ismert és ismeretlen
szép verset hallottunk! A versek
tele voltak gyerekeknek való

vidámsággal, meg gondokkal.
Megjelent sok kedves állat,
például a csacsi, „akit” az Állatsimogató jóvoltából személyesen is köszönthetünk a mi kis
falunkban.
A negyedikesek verseikhez rajzokat készítettek, melyekkel az
iskolai könyvtárt díszítették, ami
helyet adott a rendezvénynek.
Az elsôsök közös produkciója mosolyt csalt mindenki
arcára. Vidám állatbemutatót
tartottak, majd elmondták a
Weöres Sándor Birkaiskola
címû versét.

Harcos üdvözlet a szóládi
Kovács Ádámnak Endrôdi Sándor soraiért: Arany oklevéllel
díjazottak: 2. osztály: Andris
Lara Renáta, Krukk Dorina, Sa-

Iskola-kóstoló
Az iskolakezdés gyermekünk életének egy nagyon jelentôs állomása, amely lehet siker, de
– sajnos – lehet kudarc is. Szülôként persze
mindig a legjobbat akarjuk neki, ám megtörténik, hogy ehhez nem rendelkezünk elég
információval. Ezért a tavalyi évhez hasonlóan idén is meghívtuk leendô elsô osztályos
tanítványainkat és szüleiket egy játékos,
könnyed iskolai bemutatóra, március 7-én. Ez
alkalommal 18 nagycsoportos óvodás kapott
meghívót óvó nénijükkel együtt.
Az igazgatóasszony köszöntôje után a zeneiskolás tanárok illetve az énekkarosok elô
adása alapozta meg a jó hangulatot.
Ezután közösen elsétáltunk a technika te
rembe, ahol elcsodálkoztak a sok-sok eszköz
és munkadarab láttán. (Szívesen választottak
volna maguknak 1-1 elkészült kisautót).
A következô állomáson, a tornateremben,
nagyon élvezték a nagy teret, ahol megtanulták a „Házatlan mókus” játékot. A mindennapos testnevelés során még sok kellemes
percet fognak itt eltölteni.

Majd az óvónôk segítségével 4-5 fôs csapatokat alakítottunk, ügyelve arra, hogy a
barátok együtt lehessenek. Minden csoport
különbözô állatos kitûzôt kapott, melyre ráírtuk a gyerekek nevét is, így a kapcsolatunk
is közvetlenebbé vált. A kis csapatok az
emeleten folytatták útjukat.
Két állomáson is az idegen nyelvoktatás
rejtelmeibe pillanthattak be, mivel iskolánkban már 1. osztálytól kezdve lehetôség nyílik
a német és angol nyelv oktatására. Németül
megtanulták a színeket, angolul pedig a test
részek neveit, mindezt természetesen énekes,
játékos formában.
Az informatika teremben a rajzoló prog
ramot próbálhatták ki.

rang Zalán. 3. osztály: Skálát
Júlia, Vancsakovszki Virág,
Zsombok Ákos. 4. osztály:
Pacskó Szilvia, Skiba Zsófia,
Szalay Ábel.

A kézmûves foglalkozáson megismerkedtek egy tavaszi mesével, majd zenehallgatás közben nyuszit barkácsoltak.
A következô teremben megszólaltathatták
azokat a hangszereket, melyen zeneiskolás
kollégáink zenéltek. A foglalkozások végén a
jutalmak sem maradhattak el.
Utolsó programként az igazgatóasszony
által összeállított rövid prezentációt láthatták
a szülôk az iskola életérôl, színes programjairól és azokról a lehetôségekrôl, amelyeket
az ideérkezô kis diákok választhatnak.
Ez idô alatt a gyerekek a könyvtárban
közösen játszottak, mesekönyveket nézegettek. A közös játék sosem csak a szórakozást jelenti: a személyiségük harmonikus és
egészséges fejlôdéséhez is nélkülözhetetlen.
A délelôttöt egy kis vendéglátással zártuk.
Meglepetés ajándékot is kaptak, ami emlékezteti ôket erre a napra.
Tantestületünk valamennyi tagja részt vett
az iskolanyitogató program elôkészítésében,
lebonyolításában. Szeretettel várjuk az ovisokat, és reméljük, hogy jókedvvel, bátran jönnek hozzánk szeptemberben.
Mikulcza Gáborné, Reichert Tünde,
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona
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nyújtja az istenit”
Vizy Márton és Tóth Dávid szerzôpáros
az „ Én, József Attila” címû nagysikerû
musicalbôl hozott csodálatos válogatást
a délutáni programba.

Dorogi Sándor polgármester átadja az
önkormányzat különdíját Orsós Adriánnak.
koszorúzása után sorra fejet hajtottak
József Attila szobra elôtt, a vendégek és
az intézmények képviselôi elhelyezték a
kegyelet virágait.
Pomázi Zoltán, a Bojtorján együttes
vezetôje egy meglepetés számmal adta

Pomázi Zoltán meglepetés mûsorral kedveskedett.

A tanító nénivel ismerkedtek
Még néhány hónap és a nagy
csoportosoknak elröppent az
ovis idôszak. A célunk mindvégig az, hogy az óvoda és az
iskola közötti átmenetet minél
zökkenô mentesebbé tegyük.
Játékos iskolába hívogató dél
elôttön vettek részt nagycsoportosaink szüleikkel együtt
március 7-én, ahonnan pozi
tív élményekkel tértek haza.
Fontos, hogy az iskola megismerje nevelômunkánkat, ezért
március 25-én az igazgatónô
és a leendô tanítónô látogatott
el hozzánk és bemutató fog
lalkozás keretében ismerték
meg a gyerekek tudásszintjét.

meg az alaphangot a szavalóverseny
kezdetének. Legfrissebb alkotásaiból a
Sem emlék, sem varázslat címû, megzenésített Radnóti verssel kedveskedett
az alkalomra. Elérkezett a szép szavak
mérkôzése.
19 iskolából 45 versenyzô képvi
seltette magát.
A vers új életre kel, megfiatalodik,
ha megzenésítik. Vizy Márton és Tóth
Dávid Ágoston szerzôpáros „Én, József
Attila” címû nagysikerû musical részleteit
szólaltatták meg a délután programban,
a mûvelôdési házban. Majd következett
a szavalóverseny eredményhirdetése és
a díjak, különdíjak átadása:
Iskolánk két versenyzôje különdíjban
részesült.
Kálosi Roland, Witzmann Mihály
országgyûlési képviselô által felajánlott,
míg Orsós Adrián a Balatonszárszói
Önkormányzat díját vehette át Dorogi
Sándor polgármestertôl. Április 12-én az
iskola öt tanulója, s három pedagógusa
Budapesten, a Madách Színházban
megnézte az „ Én József Attila „címû musicalt.
A gyôztesek tovább folytatják e
nemes küzdelmet Nagyatádon, a területi
döntôn.

Gyetvai Laura (4.o.) rajza Weöres Sándor
Libapék címû verséhez

Dobos Dorka illusztrációja Arany János
verséhez

Nyílt napok az óvodában

Programajánló

Március közepén három napon keresztül nyitva volt óvodánk
kapuja az érdeklôdô szülôk elôtt. Sokan eljöttek, velünk töltötték
a délelôttöt, érdeklôdtek gyermekük fejlôdésérôl, nevelési módszereinkrôl.

Május 12. Madarak és fák
napja

Nyuszivárás
az oviban

Mi már tudjuk, hogy kell fogni
a ceruzát

Étlap – közkívánatra
Nehogy azt gondolják, hogy kevesebb a gyermek- és közétkeztetést ellátó konyhánk feladata, ha iskolai, vagy óvodai szünet van. Szeren
csére, olyan jó hírû, hogy a nyaraló vendégek is
„rákaptak” az ízeikre. Stílusosan szájról szájra
terjed a híre. Ilyenkor jönnek a karatés és a táncos táborozók. Egyszóval, az adagok száma a
420-ról, akár még százzal is emelkedhet.

Gyakran súgnak a vendégek, mit szeretnének
látni az étlapon

A nyuszi szokásához híven
idén is az udvaron rejtette el
ajándékait. Ezen a napon
minden óvodás kiskosárral
érkezett az óvodába, ebbe
gyûjtötte össze a tojásokat és
egyéb meglepetéseket. A fiúk
meglocsolták a lányokat, majd
örömmel vették birtokba a két
új lengôhintát.

Giricz Károly élelmezésvezetô elmondta,
hogy a többlet bevételt a konyha munkák könnyítésére, gépesítésre költik. Például jó minôségû botmixerre nagy szükség van, mert a
gyerekek, de a nyugdíjasok is nagyon szeretik
a krémleveseket. Van, aki súg is az étlapkészítéshez, hogy mire vágyik. Nagy sikere van a
rakottas ételeknek, a fôzelékeknek, a sült csirkecombnak, a kelt tésztáknak. Egy jó sütô lesz a
következô beruházás.
Hogy ügyesen kijöjjenek a konyhapénzbôl, ehhez támogatókra találnak: Gyurcsekné
Prekáczka Etelka óvoda-vezetô- és Kauer Rita,
az önkormányzat pénzügyi vezetôje személyében, akik azon igyekeznek, hogy az idén ne
kelljen árat emelni, hogy minél több zöldség és
gyümölcs is szerepeljen az étlapon, új köreteket
vezessenek be, például készüljenek kölesbôl,
zabkásából és bulgurból (törtbúza).
Vannak, akik az ételhordó mellé néhány hálás sort is írnak, mint Salekovics Jánosné a Dózsa
György utcából. Akiknek az elismerés szól: Jáger
Józsefné, fôszakács, Kovásznai Károlyné és Dobos Zoltán szakácsok, Fejes Istvánné, Zsigáné
Nagy Margit és Sarangné Bartos Mária.

Május 14-15. Óvodai
beíratás. Várjuk a 2012.
szeptember 1. és 2013. augusztus 31. között született
gyermekek szüleit a gyermekük óvodai beíratására.
Május 27. Gyermeknapi kirándulás Patcára, a Katica tanyára.
Június 5. Évzáró ünnepély
és ballagás.
Június 15- július 5-ig takarítási szünet.

A víz és élôvilága

Várady Tünde Szóládi utcai kertjében van a csodatavacska mindenféle halakkal
Terepasztal
készítésével,
faliújság díszítésével készültünk a víz világnapjára. Játékosan tanítjuk a gyerekeknek
a víz fontosságát. Mindhárom

csoport kirándulást
egy falubeli ház
halastavához, ahol
hettük a halakat és
lágát.

szervezett
gyönyörû
megfigyela tó élôvi-
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KALÁCSFONÁS, majd húsvéti futás.
Elôször meg kellett dolgozni a húsvéti ajándékokért. Március 28-án
Láposiné Pozsega Piroskával ismét
kézmûveskedhettek a gyerekek, majd
a nem könnyû kalácsfonást próbálgatták. Az ügyesek még nyusziformát
is készítettek a finomra kelt tésztából.
Persze, alig várták, hogy kisüljön,
és morzsája sem maradt. Aztán kezdôdtek a játékos vetélkedôk, köztük
a futóverseny az elrejtett nyuszi tojásokért.

Örökbe fogadta a szárszói madarakat
Láttak már közelrôl tízóraizó gyurgya
lagot, vagy a kicsinyét etetô fattyú
szerkót, itt Szárszón? No és a túzokfélék családjába tartozó reznek nevezetû
kóborló madarat, itt a patakpartunkon?
De ne várják, mert olyan ritka, hogy 30
év múlva téved újra ide. A helyi vadôrnek
köszönhetô e ritka fotós-fogás. A nagy
esemény hírére idesereglett a Madártani
Egyesület színe-java. Így sikerült az azonosítása is. Többen már csak a fotósunk
felvételein láthatták. Azóta több ezren
díjazták a neten, természetesen öt csillaggal, elsôsorban szakemberek.
Emlékeznek-e az elsô szárszói fotó
pályázatra? Balázs Zoltán: a Gémek
harca címû szenzációs pillanatképére?
Amatôr természetfotósunk nem vágyik
egzotikus környezetbe. Szárszó az ô
„territóriuma”. Elég ez neki. Ha beleássa magát egy-egy bozótba, olyan
csodákra kattint, hogy elôbb-utóbb a
leghíresebb hazai természet-fotó kiállítás remekei közé kerül. Persze, addig
lehet, hogy több százszor kell exponálni. Több ezer profi és amatôr közül
a National Geographic több tízezer
fotója közül az ötödik díjat elhozni
2009-ben, és ranglistás helyet szerezni, fantasztikus teljesítmény. El sem
múlik olyan év, hogy az országos megmérettetésen ne díjazták volna a képet.

A Balázs család a Természettudományi Múzeumban a kiállítás megnyitóján, és a
díjátadáson
A Varázslatos Magyarország csodáit
nem lehet szavakba foglalni, ebben a
gyûjteményes kötetben a legszenzáció
sabb pillanatok szerepelnek.
Családi ötletbörze a képek címadása.
Minél szellemesebb, annál jobb. Fiuk Balázs Barnabás, aki a Budapesti Mûszaki
Egyetem mesterképzôs gépészmérnöke
az édesapja fotóinak számítógépes
kezelôje. Bianca lányuk a Szent István

Egyetem építészmérnöki karán tanul. Így
mindig családi esemény a fôvárosban a
kiállításokon való részvétel.
A felesége, Balázsné Bóza Tünde
azt mondja, hogy a madarak, ha vonulnak, vagy érkeznek, már beköszönnek
a párja asztalos mûhelyébe. De várja is
ôket. A löszfal, vagy más fészkelô hely
környékét takarítja, féltve vigyázza.
Örökbe fogadta a szárszói madarakat.

A névadó ünnepe az emlékházban
HAJDÚSZOBOSZLÓN felújították a
mûvelôdési házat, ahol néhány évvel
ezelôtt már vendégszerepelt a Soli
Deo Gloria kórusunk. Megtiszteltetés,
hogy az új, impozáns épület avatása utáni nagy mûsorfolyamnak a
szárszói kórus ismét részese lehetett.
Márciusban a balatonboglári vegyes
karral és a házigazdák kórusával
adtak mûsort, amit két nagysikerû
közös számmal zártak. A fellépés alkalmával szólót énekelt és vezényelt
Pörneki Anikó énekmûvész. A szereplést egy jól sikerült kirándulással
kötötték egybe. Megtekintették a közelmúltban felújított Debreceni Nagytemplomot, ahol lehetôséget kaptak,
hogy megtapasztalják csodálatos
akusztikáját. Hazafelé jövet pedig
egy kis pusztai levegôt is hoztak a
Hortobágyról.
NAGYPÉNTEKI Istentiszteleten itthon,
a református templomban szolgált
a kórus, amelyen Konc Gáll László
Tiszteletes Úr hirdette az evangélium
üzenetét. Szólót énekelt Pörneki Ani
kó, orgonán közremûködött KoncGállné Gass Emese.

NAGYCSEPELYEN, Máj Károly József
és felesége Máj Károly Józsefné (szül:
Kovács Ágnes Katalin) 40. házassági
évfordulójuk alkalmából erôsítették
meg esküjüket a református templomban Hajdú Zoltán Levente tiszteletes
úr áldásával.

Az idén elôször a József Attila Emlékház is egész napos rendezvénnyel
készült a Költészet Napjára, a névadó
születésnapjára.
A kisebbeket és a vállalkozó szellemû felnôtteket Kézmûves Játszóházba vártuk, ahol többféle tolltartót és
dísztárgyat készíthettek. Ezen kívül
„belépô” gyanánt, minden látogató írt
egy verssort, és ezért különbözô ajándékot kaptak.
Délután Fekete Attila általános iskolánk tanulója Wass Albert verssel nyitotta meg a programot. Színházi élmény
ben volt részünk, hiszen a szárszói

illetôségû színmûvész házaspár, Tallián
Mariann és Lázár Balázs elôadásában
átélhettük Weöres Sándor költô és felesége, Károlyi Amy megható történetét.
Az elsô találkozás izgalmát, a kibontakozó szerelemet, a házasság viszontagságait, és az elvesztés fájdalmát felejt
hetetlen élménnyé változtatták.
A tavalyi nagysikerû összefogás
eredményeképpen a József Attila élete
és költészete, illetve a József Attila Emlékház oldalak idén is hirdettek nyere
ményjátékot a Facebookon. A játék
hihetetlen érdeklôdést keltett az internetezôk körében. Több mint 10 000-

ren látták, és körülbelül kétszázan fej
tették meg a rejtvényt.
A „Költészet Napi Nagy Rejtvényfejtés” nyertesei két értékes ajándékcsomaggal lehettek gazdagabbak. Ezúton is
köszönjük mindenkinek a részvételt!
Külön köszönjük mindazoknak, akik
a „Posztolj verset az utcára” kezdeményezésben részt vettek, és hétvégére egész
Balatonszárszót a versekkel borították be.
Azóta kiderítettük, hogy Nagy Edina és
Lauday Dávid, a Soli Deo Gloria Kórus két
tagja válogatása és keze munkája volt.
Matkovics Diána
múzeumpedagógus

Vendégcsalogató kedvezmények
az állatsimogatóban
A Napfényudvar Minigazdaság Állatsimogató egy nehéz és hosszú tél után újult
lendülettel fogadja látogatóit. Túl vannak
két jelentôs kárt okozó nyest támadáson,
melynek áldozatai is voltak: a gyöngytyúk
állomány, páva tyúkok, pulyka, lecsa
pott a galambokra a vércse is. A tél és a
tavasz újdonságokat is hozott. Szaporodott az állatállomány: megérkezett Füge
csacsi kiscsikójával Mangóval. Megszü
lettek a kiskecskék, mind a hárman ele
ven, aranyos kis jószágok. Húsvétkor már
bemutatkoztak a kisbárányok. A két póni
Hontes és Panni gondoskodik a gyerekek
szórakoztatásáról, akik nagy kedvvel ülnek fel a hátukra. Csatlakoztak a tavaszi
Nyitott Balaton rendezvénysorozathoz,
május 1. és 10 között, melynek keretében
16 és 18 óra között kedvezményt kapnak a látogatók. Május 29-30-31-én a
gyermeknap keretében minden gyermek
kap egy csomag állatcsemegét, hogy jóltarthassa kedvencét. Május vége felé már

Csatlakozz
vidám
csapatunkhoz!!!
Alakulóban
van
Balatonszárszón az utóbbi évek
munkáját követôen egy ifjúsági egyesület, mellyel a mi
korosztályunk is komolyabban
részt vehetne településünk
mindennapi életében.
Ha szereted a kihívásokat, a
pörgést, a sportot, a gyere
keket, vidám fiatalokkal lenni,
és tenni venni, csapatot építeni, jelentkezz közénk, hogy
együtt tegyünk mindenkiért!

Mi nem is vagyunk olyan csacsik! Lám a
lóval is beszélgetünk!
kikelnek a kiskacsák, kiscsirkék és azok is
megtekinthetôk lesznek. Megújult a pénztár és kapható képeslap, népi vesszôáru
és ajándéktárgyak. A szezon kezdetén
kedvezményes bérletet is válthatnak a
törzsvendégek.

Jelentkezési feltétel: légy leg
alább 18 éves, minden más
csak mellékes!
Tenni-venni-együtt-egyértegymásért-mindenkiért!
Jelentkezés: szarszoifiatalok@
gmail.com
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Szárszói Majális
Öreghegyi Szabadidô Park
2015. május 1. 11.00-20.00

Gyermeknapi családi délután
2015. május 31.
(vasárnap) 13 órától
a Családosok Szárszóért Civil
Szervezet és a Mûvelôdési
Ház szervezésében.
Szeretettel hívjuk a gyermekes
családokat programjainkra:
aszfaltrajzverseny, kézmûves
játszóház, játékos vetélkedôk,
csillám tetoválás, lángos evô
verseny, tombola.
Zenélô varázspálca
– Mollini bûvész és Mikola
Péter játszótárs vidám, zenés,
játékos interaktív mûsora
Egész nap ugrálóvár
és trambulin.
Minden gyermeket,
szülôt büfével várunk.
Kellemes délutánt
és jó szórakozást kívánunk
a család minden tagjának!

A

A balatonszárszói Önkormányzat és a Mûvelôdési Ház
sok szeretettel hívja a családokat és a baráti társaságokat vidám
MAJÁLIS rendezvényére.
9.00 Zenés ébresztô a faluban
11.00 Pörköltfôzô verseny hozott anyagból,
csapatok nevezése: Fekete Jánosnál 30/5589-141.
Fôdíj: Igali Gyógyfürdô belépô 7 fôre.
Sztárfôzöcske és zsûri elnök R. Kárpáti Péter,
a népszerû tv-sorozatban megismert színész.
12.00 „Jó ebédhez szól a nóta” a Jakab-duóval
13.00 Pörkölt, szárszói borok, lángos, kürtös kalács
támogatói jegy ellenében (200 Ft)
óvoda, civil szervezetek javára!
14.00 Családi és gyermek programok: játékos versenyek,
arcfestés, kézmûves játszóház
15.00 Slágerturmixban fellépnek:
Decsi Csaba és Decsi Richárd,
Czetô Zsanett és Józsa Tamara
16:30 Fôzôverseny eredményhirdetése
17:00 Zenél a Jakab-duó
Egész nap csúszdás légvár díjtalanul! Büfé!
Májusfaállítás április 30-án, 17 órakor
a Szárszói Fiatalok csapatával a Szabadidô Parkban.

Szárszói Tüzes Esték
2015. június 26-27.
Június 26. (péntek)
19.00 California Redwood Chorale Choir (USA) koncertje
21:00 Fáklyás felvonulás katonai hagyományôrzôk
kíséretében, Szent Iván éji tûzgyújtás (Tópart)

mûsorrendje

Magazinmûsorral
minden
hónap második és negyedik
hétfõjén 19 órakor jelentkezünk: május 11-én és 25én, június 8-án és 22-én.
Ismétlés az adást követõ szombaton 14-16 órakor, vasárnap
10-12 órakor, valamint az
adást követõ hétfõn 19 órakor.
Email: szarszotv@gmail.com.
Várjuk ötleteiket, javaslataikat!

Június 27. (szombat)
Katonai hagyományôrzôk táborozása és bemutatója egész nap
(Szabadidô Park)
10.30 Fekete István: Vuk – gyermekmusical
(Csukás Színház) Fogi Színház elôadása
17:00 VII. Nemzetközi Kórustalálkozó (Csukás Színház)
Vendégeink lesznek:
Coro “Amici dell’Obante” (Olaszország)
Pro Cultura Vegyeskar (Tamási)
Sonoro Kórus (Balatonföldvár)
Szent Kinga Kórus (Budapest)
Magyar Vöröskereszt Canterino Kórusa (Budapest)
és a házigazda Soli Deo Gloria Kórus (Balatonszárszó)

Szárszóiak arcképcsarnoka
Számos településnek van már olyan fotógalériája, amely a helyi lakosokat mutatja be
a mindennapokban, munka közben, vagy egy jó portréval. Mi is elkezdjük a 2200 lakosról
a fotók elkészítését és gyûjtését, hiszen ez értékes dokumentum lehet a fiataloknak,
az utánunk jövôknek.
Aki saját felvétellel szeretne szerepelni a galériában, névvel, címmel az alábbi e-mail címre
küldhet fotót: szarszoiak@gmail.com
A mi fotósaink is elkészítik a képet, amihez valamennyiük támogatását kérjük!
Reméljük, idôvel egy nagyszabású kiállításon láthatjuk viszont így egymást.

Múzeumok Éjszakája – 2015. június 20. szombat
Ízelítõ a József Attila Emlékház
programjából:
17:00
		
18:00
18:00
		
		
18:00

– 21:00 – Játszóház:
„Századeleji Múltidézõ”
– 24:00
– Tárlatvezetés óránként
– 19:00
– Pöttöm Panna
– Táncmese
a Csukás Színházban
– 22:00
– Nosztalgia teaszalon

20:00 órától
– Ábránd és költészet
		
– zenés irodalmi est
23:00 órától
– Csillagászati elõadás,
		
bemutató
Az emlékház ezen a napon 10:00 – 24:00
óráig van nyitva.
A programváltoztatás jogát a szervezõk
fenntartják!
Május 1. rendkívüli nyitvatartási nap.
Elérhetõségek: (06 30) 8649-134,
jaemlekhaz.szarszo@gmail.com

Meghívó
Borversenyre
A Balatonszárszói Önkormányzat
meghirdeti XIV-dik borversenyét,
melyre a szárszói mikro-térség:
Szárszó, Szólád, Teleki, Kötcse,
Nagycsepely szôlôtermesztôi,
bortermelôi nevezhetnek.
Egy gazda több fajta borral is indulhat a versenyen.
A borbírálat idôpontja: 2015. május 8. péntek.
A mûsorral, vacsorával, bállal egybekötött eredményhirdetést
2015. május 9-én 18 órakor tartjuk a mûvelôdési házban.
Fellép a Balatonszárszói Kabaré Színpad
és a Szárszó Néptáncegyüttes.
Nevezni május 4-ig lehet a szervezôknél:
Nagy Zoltánnál a 20/553-0580,
vagy Tefner Tibornál a 30/560-3690 telefonszámon.
A mûsor megtekintése ingyenes, vacsorajegy
1000 Ft-ért rendelhetô a megadott telefonszámokon.

Ganxsta Zolee és a Kartel
koncert

2015. május 2.
(szombat) 19 óra
a Csukás Színházban.
Elõzenekar: Company Live Band
Jegyek kaphatók a koncert elõtt a
helyszínen, elõvételben a Könyvtárban, rendelhetõ e-mailben:
info.szarszo@mail.com, 84/343397, 30/5924-246
A koncert létrejöttét a Cseh Tamás Program és az NKA támogatta.

Szár László szoboravató
Az Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és családját

Torma János szobrászmûvész

Szár László fehérmárvány mellszobrának
avató ünnepségére
2015. május 29-én, (péntek) 18 órára, amelynek helyszíne
a Könyvtár elôtti park.
A szobrot felavatja: dr. Bakay Kornél régészprofesszor.

Múltunk megõrzése
Kedves Szárszóiak! Fogjunk össze Balatonszárszó
múltbeli örökségének megõrzéséért!
Az Önkormányzat által létrehozandó állandó helytörténeti
gyûjteményhez várunk régi tárgyakat (háztartási
és munkaeszközök, lakberendezés, ruházat), fotókat,
dokumentumokat, és mindent, ami a múltat idézi.
Információ a mûvelõdési házban
és Kusiak Grazynánál 30/347-2250.

PROGRAMOK
Márkus Ferenc mûvésztanár
kiállítása megtekinthetô 2015.
május 15-ig a Polgármesteri
Hivatalban a nyitvatartási
idôben.
A Nyugdíjas Klub a Magyar
Hôsök Emléknapja alkalmából
május 27-én, (szerda) 18
órakor koszorúzást tart a II.
világháborús
emlékmûnél,
amelyre tisztelettel hívja az emlékezôket.
Foltvarró tanfolyam lesz a
Mûvelôdési Házban május
30-án 10-18 óráig. Oktató:
Valentyina Kercsó foltvarró.

Információ:
gmail.com

loveyagnes@

A Nyugdíjas Klub a Nemzeti
Összetartozás Napján, 2015.
június 4-én, (csütörtök) 18
órakor ünnepi megemlékezést
rendez az I. világháborús
szobornál, amelyre tisztelettel
hívja az emlékezôket.
Felkészülés a nyárra, óvjuk
értékeinket!
Bûnmegelôzési
tájékoztató 2015. június 5-én,
(péntek) 18 órakor a mûvelôdési házban. Elôadó: Pusztai
Zoltán t.z.l.s. Várunk minden
érdeklôdôt!
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Alakulóban
a nôi foci
csapatunk
Várják a jelentkezôket

Kedves hölgyek! Az NKSE Balatonszàrszó felvètelt hirdet újonnan induló
nôi futballcsapatába! Várunk minden
sportolni vágyó lányt, vagy asszonyt. A
jelentkezés feltétele a betöltött 14. életév, és sportorvosi alkalmasság.
Érdeklôdni, jelentkezni a következô
elérhetôségeken lehet: Agócs Attila
vezetôedzô
(tel: +36203616400),
vagy Pusztai Gábor edzô
(tel:
+36703983947) mobilszámán.
A felkészülô edzések már tartanak,
de bármikor be lehet csatlakozni!
Várjuk a lelkes jelentkezôket!

Karate – kata aranyérmeseink
Február 21-én ismét az angyalföldi Láng
sportcsarnokban rendezték a Kodomo
Kupát, amely elsôsorban azok számára biztosított megmérettetést, akik ritkán versenyeznek, vagy még csak mostanában
kezdték versenyzôi pályafutásukat. A
küzdelmek öt tatamin zajlottak, a rekord
létszámú induló között a szárszóiak az
alábbi eredményeket értek el:
Jerkus Brájen 8 é. kata és kumite
bronz -, Marton Lili 14-15 é. kata bronz
-, kumite ezüst -, Krukk Cintia 10 é. kata
bronz -, kumite arany érem.
Elsô alkalommal vettünk részt
a Bátaszéken megrendezett Széki
Kupa elnevezésû nagy múltra visszatekintô karate versenyen. Helye
zettjeink: Fekete Attila 12-13 é. kata
bronz -, Szekér Bálint kadet kata ezüst
, Susóczki Richárd kadet kata bronz-,
Kálosi Roland 12-13 é. haladó kata
ezüst -, Simon Zoltán +35 év kata ezüst-,
kumite bronz érem.
A tököli Városi Sportcsarnokban rendezték meg március 29-én a Kakusei
Országos Bajnokságot, ahol tizenegy
klub több mint kétszáz versenyzôje mérte
össze a tudását. A magas csapatlétszám
miatt sajnos nem tudtam ott lenni minden
induló mögött, ezért köszönöm a haladó

karatésoknak, akik segítették a csapattársaikat. Eredmények: Jerkus Brájen 8-9
é. “A” kata ezüst -, kumite ezüst-, Krukk
Cintia 10-11 é. kumite bronz-, Simon
Dorottya 10-11 é.kata bronz- , Simon
Zoltán +30 kata bronz -, kumite bronz -,
Susóczki Richárd 14-15 é. kata bronz-,

Bozsik-program Szárszón

Jó tudni!
Orvosi ügyelet telefonszáma
(Balatonföldvár) 84-340-113
Egry Ágnes védõnõ tanácsadói
telefonszáma: 84/362-776,
mobil: 06/30-2044-323
Ingyenes segélyhívó telefonszámok:
107 és 112
Rendõrségi körzeti megbízott
hívószáma:
30/441-9318, 30/916-6534
Közvetlen helyi rendõrség
telefonszáma: 06-20-448-7941
Helyi polgárõrség telefonszáma:
06-30-578-1385
Közterület-felügyelet telefonszámai:
06-30-830-4221
és 06-30-828-6675
Polgármesteri Hivatal:
84/362-501

A fotókat készítették:
Balázs Zoltán,
Bocz Csilla,
Grazsyna Kusiak,

Szõke György,
Takácsné Átol Valéria,
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
szarszoihirmondo@gmail.com

Focicsapatunk utánpótlása
Március 29-én U-7 és U-9-es korosztályban rendeztünk fesztivált. A fesztiválon
hat sportegyesület legkisebb labdarúgói
vettek részt, nagy kedvvel és lelkesedéssel végezték el a gyakorlatokat.
Április 11-én U-11 és U-13-as korosz
tályú tornát rendezhettünk, szintén hat
sportegyesület utánpótláskorú játékosok

részvételével. Tornánként nagyjából
80-90 játékos vett részt, így elmondhatjuk, hogy rendezésünk sikeres volt, a
vendégként hozzánk érkezô sportolók,
szakvezetôk és szülôk igen elismerôen
nyilatkoztak a lebonyolításról.
Agócs Attila,
edzô

Asztalitenisz – tavaszi ezüst

Befejezôdtek a Somogy megyei Asztali
tenisz csapatbajnokság 2014-2015. évi
versenyei, ahol a szárszói elsô csapat
kitûnô tavaszi szereplésével ezüstérmes lett.

A Megyei Amatôr Körverseny második fordulója március 8-án volt Kaposváron, ahol hagyományosan kitûnôen
szerepeltünk.

A tavaszi eredmények:
Balatonszárszói NKSE I. - KAC STIGABIGA
		
Kaposvár	 14:4
Balatonszárszói NKSE I. - Fonyódi Petôfi SE  10:8
Balatonszárszói NKSE I. - Siófoki VSE II. 
11:7
Balatonszárszói NKSE I. - Darányi KSE
14:4
Balatonszárszói NKSE I. - Lengyeltóti VSE II.  15:3
Balatonszárszói NKSE I. - Tabi VSE 
10:8
Balatonszárszói NKSE I. - Siófoki VSE I. 
3:15
A második és harmadik csapat versenyei még tartanak.

Az alábbi eredményeket értük el:
Nôi egyéni: 1. Fodor Alexandra, 2.
Lipót Krisztina, 3.Tóthné Kiss Virág.
Férfi egyéni: 3. Tóth László.
Férfi páros: 3. Fehér András – Békés
András.
Vegyes páros: 1. Fodor Alexandra –
Fehér András, 2. Lipót Krisztina – Tóth
László, 3. Tóthné Kiss Virág – Békés And
rás.
Hüvösvölgyi Péter

Szekér Bálint 14-15 é. kata ezüst -, kumite bronz -, Kálosi Roland 12-13 é.
kata arany- , kumite ezüst érem. Csapat
kata 14-15 é.: arany érem: Susóczki
Richárd, Szekér Bálint, Kauer András.
Somogyi Péter
edzô

Négy féle
szabadidôs torna
Úgy tûnik sikerült szervezett kereteket
adni a már korábban is mûködô nôi
tornának, a sportegyesületünkön belül
mûködô szabadidô szakosztályban.
Négy „mûfajban” edzhetnek az egészségük megôrzése érdekében. A férfiaknak sem ártana!
Schmidtné Bereczki Ibolya – szak
osztályvezetô – szerdán és alkalmanként pénteken 18 órától tart kb.
egy órás meridián tornát.
Csütürtöki napokon zumbázhatnak
18 órai kezdettel.
Hajdú Judit keddi és pénteki napokon 17.30 órakor vezeti az aerobic tornát. Mindhárom programot a
mûvelôdési házban tartják.
Kóborné Oláh Erzsébet keddi napokon du. fél 6-tól az óvoda épületében
– a volt könyvtárhelyiségben – másfél
órás légzésgyakorlatokkal egybekötött
jóga gyakorlatokat tart.

Programok
Labdarúgás
Május 30. szombat 9,30 óra: FAMILIA
KID KUPA ORSZÁGOS UTÁNPÓTLÁS
TORNA hagyományos rendezvény már
Balatonszárszón. Nyolc utánpótlás csapat küzd a helyezésekért, a kupáért.
Június 20. szombat 9 óra: KAMION
KUPA ORSZÁGOS KISPÁLYÁS FOCITORNA. Várjuk a lelkes szurkolókat!
Asztalitenisz
Május 2. – Megyei Amatôr Körverseny
III. fordulója Kaposváron
Április 26. – Országos Veterán Ranglista Verseny Szolnokon
Május 26. – Országos Veterán Ranglista
Verseny Gödölôn

