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Mindenütt jó, de legjobb – legbiztonságosabb – nálunk
A névadó 80, a színház 5 éves

Vendéghívogató

Csukás István:
Ékesség, dicsôség, öröm

Itt nem csak a finomságokat élvezhetjük majd, hanem a csodás panorámát is.
Lehet-e fokozni a múlt évi nyári
vendégfogadói
sikereinket?
Mennyiben lesz más ez az
év településünk mérlegén a
vendégek, a lakosság, a vállalkozók szempontjából is? A
kérdésre Dorogi Sándor polgármester válaszol.
– Az természetes, hogy
további elismeréseket szeretnénk „begyûjteni”, hiszen nem
lenne jó megelégedni a múlt
évi eredményekkel. Az egyik
legfontosabb, hogy elkészült
Balatonszárszó hosszú távú fej
lesztési terve, amelyben külön

fejezet foglalkozik azzal, hogy
turisztikailag mivel tesszük
még vonzóbbá településünket.
Ide tartozik a Csukás Színház
felújítása, mögötte egy Mesejátszótér –, a Vers utca –, a Balaton parti sétány kialakítása, a
strandok felújítása, és a többi.
Mindent megteszünk, hogy ott
honosan érezzék nálunk magukat a vendégek. Nagyon sok
gyermekes családoknak való
programmal készülünk, szemet
gyönyörködtetô
parkokkal,
renddel, tisztasággal. És nem
utolsó sorban olyan közbizton-

sággal, amely országosan elismert szakmai körökben is.
– Rend a lelke a települé
sünknek, de az emberi tényezô, az összefogás is ezt
segíti. Ezt az évet a hazai
turizmus vezetôi a Gasztroélmények Évének hirdették meg.
Remélem, hogy a mi szállodáink, éttermeink és üzleteink is kitesznek magukért,
hogy a vendégek magas színvonalú szolgáltatást kapjanak,
mert csak ezzel lehet évrôl
évre visszavárni a Balaton és
Szárszó szerelmeseit.

Isten éltesse díszpolgárunkat, a színházunk névadóját,
Csukás István Kossuth- és Prima Primissima díjas írót, költôt,
közelgô, április 2-i születésnapja alkalmából!
Szárszó ékessége, dicsôsége,
nekem szívszerinti örömöm
az 5 éves Csukás Színház.
Ékesség azért, mert magasan
kiemelkedik a Balaton partján
élményt ígérô létesítményei
közül, csillogó gyerekszemek
fényét visszasugározva.
Dicsôség
azért,
mert

Start a nyári szezonra!

Mindenkit várunk szeretettel a Hungexpo A. pavilon 211 F Balatoni standján

Szárszó lakossága adta össze
a pénzt, hogy ez létre jöhessen, és méltán érezheti magáénak, és osztozhat a sikerben.
Nekem azért öröm, mert tehetségemet, és szívemet a legjobb közönségnek adhatom, a
gyerekeknek, és mindnyájunk
jutalma az ô boldogságuk!

Ú

jra megmérettetjük magunkat a Balaton régió
kínálatában, versenybe
kell szállnunk ismét a vendégek megnyeréséért. Nagy, de
nemes feladat.
Idén is részt veszünk Ma
gyarország legnagyobb utazási seregszemléjén, a 2016.
március 3-6. között a Budapesti Nemzetközi Utazási Kiállításon. A kiállításra készül el Balatonszárszó új három nyelvû
image kiadványa.
Mindenkit várunk szeretettel a Hungexpo „A” pavilon
211 F Balatoni standján.
Ezen kívül ott leszünk még
Szegeden, Debrecenben és
Miskolcon.
Némethné Szabó Magdolna
turisztikai refrens

„Nekem a Balaton a Riviéra!”

www.balatonszarszo.hu
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Mindenütt jó, de Szárszón nagyon jó!
A 2016-os esztendô nyári programkínálata az 5 éves születésnapját ünneplô Csukás Színház és a „Gasztroélmények
Éve” köré épül. Nálunk a nyári
szezon nemcsak két hónapról
szól, hanem májustól szeptemberig tart. Kezdôdik a Majálissal, zárul a Szüreti mulatsággal,
benne a Kárpát-medencei hal
fôzô versennyel, a Nemzetközi
Kórustalálkozóval, a Nemzetközi Néptánc Találkozóval, az
országos hírnevet szerzett hatodik Sárkányfesztivállal, a Csokoládé Nappal és a nyolcadik
Lecsófesztivállal. Hétrôl-hétre
családi programokat, meseszínházi elôadásokat, koncerteket,
zenés mûsorokat kínálunk a
pihenni vágyóknak. Vár az élmény Balatonszárszón!
Dancsecs Klára
mûvelôdési ház vezetôje

Negyed százada
lakáskiadók

Hüvösvölgyiné Marika minden
évben felújíttatja a lakás egyegy helyiségét, vagy részletét.

Százszámra, Apa-páholyból várják a gyerekek Süsüt a Sárkányfesztiválon.

Póni klub – Lovasszakkör

Szép tartású lesz a gyermek, ha
lovagol, és a tanulási képességeit is javítja.

T

avaly megkezdte mûködé
sét a Balatonszárszó-Nap
fényudvar-Póni
Klub-Lovas
Szakkör a Szóládi u. 75ben.
Szakkörünk
regiszt
rált tagja a Magyar Póni

Klub Szövetségnek. Ennek
elsôdleges célja, hogy meghozza a gyerekek kedvét a
lovagláshoz, mint sporthoz és
szabadidôs tevékenységhez,
egyben állatszeretetre és sport
szerûségre nevel.
Célunk kisgyermek kortól
megismertetni a lovas életér
zést. De nem célunk a bajnoknevelés. Sokkal inkább a
felszabadult, jóhangulatú sza
badidôs tevékenység, ami a
gyermek testi-lelki fejlôdésére
nagyon jó hatással van. Fog
lakozásaink során elméleti és
gyakorlati oktatás folyik kis
csoportban, ahová folyamatosan lehet jelentkezni.
(Ugyanitt a kisállat-simogató
húsvétkor már látogatható: 10tôl 17 óráig)
Kiss György

Kulináris élmények, kézmûves sörök

Kedvelt, hangulatos kiülôs vendéglátóhelye Szárszónak.
A Joker Caffé 20 év alatt
kávézóból étteremmé alakult,
folyamatos fejlesztéssel, és
már Grillteraszként is ismerik a
vendégek.
Az elôttünk álló gasztro-élmények évben szeretnénk még
több kulináris élvezettel szolgálni. Ennek jegyében akarjuk a szakembergárdánkat
kiválasztani, hogy, az újabb
ételeinket magasabb színvonalon tudjuk a vendégek
asztalára tenni.

Tervezzük, hogy a hagyomá
nyos kínálatunk mellett, eddig az
étlapunkon nem szereplô ételek
bevezetünk: például angusz
marhából és bárányból készülô
ínyencségeket. Nagy az érdeklôdés a kézmûves sörök és szörpök iránt, így ezek választékát is
bôvíteni akarjuk. Ha a személy
zet létszáma engedi, szeretnénk,
ha sok vendég a strandolás elôtt
nálunk reggelizne.
Debreceni József
tulajdonos-üzletvezetô

Akciók a megújult koronás
hotelünkben

Jöhet derû, ború, fagy és hó, ebben a medencében mindig kellemes.
„A balatonszárszói Két Korona Konferencia és Wellness
Hotel már javában készül a
2016-os nyári szezonra.
Ismét sok családot, nyugalomra vágyó párokat és
egyedülálló utazókat várunk a
tavalyi évben megújult, immár
76 szobás családi wellness
szállodánkba.
Kedvezményes
csomag
ajánlatainkkal igyekszünk minden igényt kielégíteni és vendégeink pihenését felhôtlenné
tenni. Akárcsak évközben,
nyáron is változatos, félpanziós ellátást kínálunk, továbbá csomagjainkat köszöntô
itallal és wellness kuponnal
egészítjük ki.
Aki aktívabban szeretné
nyaralását eltölteni, annak
tavasztól
lehetôsége
lesz
kerékpárkölcsönzésre is, így
a közeli települések látnivalói
akadály nélkül felfedezhe
tôvé válnak a nálunk vendégeskedôk elôtt.
Bár a jó idôt garantálni
nem tudjuk, 600 négyzetméteres wellness részlegünknek

köszönhetôen esôsebb napokon is jó, ha van nálunk
fürdôruha, hiszen mindenkinek érdemes kipróbálni fedett
élménymedencénket,
sodrófolyosónkat, jakuzzinkat, vagy
akár a szauna-szigetünk adta
relaxációs lehetôségeket.
Kisebb vendégeinket játszó
kuckóval, gyermekmedencével
és természetesen szállodánk
állandó lakójával, Süsüvel,
várjuk.
Gasztronómia újdonságokkal is készülünk az idei nyárra. Fagylalt különlegességek
a kisebbeknek, koktélok és
kézmûves sörök a nagyobbaknak, hogy csak párat említsünk napi nyári kínálatunkból.
Aki balatoni nyaralását már
most elkezdte tervezni, annak
jó hír, hogy 2016. április 31ig 10 % elôfoglalási akcióval
foglalhatja le szállását a Két
Korona Hotelbe.
Szeretettel várjuk minden
régi és új vendégünket!”
Tóth Edit
marketing manager

Amióta
Balatonszárszóra
költöztünk, azaz 25 éve fog
lalkozunk
lakáskiadással.
Nagyon fontosnak tartom,
hogy a nyaraltatásból befolyó
összeg egy részét visszaforgassuk: lakásfelújításra, új bútor
vásárlására, a kert szépítésére.
Ma már nem lehet, és nem
is szabad – úgy gondolom –
„retró bútorral” berendezett
lakást kiadni. Fontos a megfelelô fekvôhelyek minôsége,
az ágynemû
tisztasága, a
vendégekkel való foglalkozás,
információ adás, még ha
konyhanyelvi szinten is van a
német tudásunk. Mi minden
családot, akik hosszabb ideig
vannak nálunk, megkínálunk
egy vacsorával, szerintem ôk
ezt értékelik is.
Adózás szempontjából mi is
nagyon sokat gondolkodtunk, és
a szobánkénti adózást választottuk. Úgy gondoltuk, talán ez
a legkedvezôbb, ha már egy
„adózás” lehet kedvezô. Így
nem kell izgulni, ha az adóhivatal megkeres. Az üdülôhelyi
díj befizetését is fontosnak tartom. A lakóhelyünk szempont
jait figyelembe véve ebbôl tud
az Önkormányzat további fej
lesztéseket eszközölni.

Régi-új helyen
Somogyiék
Erre a szezonra vár már néhány
éve a Somogyi család, hogy
visszaköltöztethesse a 22 éves
vállalkozását a régi-új helyre.
Csaknem öt éve bontották le
az állomás mögötti vendéglátósort, és az idén átadják a
Tó-parti parkban az ô vendég
látó egységüket is, amely a
legszebb helyen, panorámásteraszos- napernyôs vendégmarasztaló lesz. Somogyiné
Zsuzsa specialitása a lángos,
ha álmából felébresztik, is megsüti. Sok nyaraló el sem megy
a házáig, itt kezdi a hétvégét.
Tündi lánya a pultnál teljesít
szolgálatot. Lesznek segítôik
is, hiszen pizzát, palacsintát is
kínálnak majd, és girosszal és
salátákkal bôvítik a választékot.
Az pedig természetes, hogy
sokféle italból és üdítôbôl is
válogathatunk.
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Startra kész
a fejlesztési tervünk
A képviselôtestület elfogadta a
település átfogó építészeti és
fejlesztési terveit 2015-2019ig, amely öt pontba sorolja az
elképzeléseinket,
amelyeket
területi és funkcionális szempontból csoportosítottunk, ennek megfelelôen kezelve az
összefüggô elemeket. A csoportokon belül az egyes projektek
megpróbálják teljessé tenni a
település életében szükséges
összetevôket, a csoportok pedig
egymásra hatásukkal javítják

Witzmann Mihály és Móring József Attila

az általános életszínvonalat, a
szárszói lakosok és a csak átuta
zó vagy itt nyaralók életét is.
A projekt csoportjait a Hírmondó mellékleteként meg
jelenô
építészeti
brosúra
tartalmazza. A Hírmondó
következô számaiban a fenti
csoportoknak
megfelelôen,
tagolva mutatjuk be a fejlesztési program részleteit, és az
egyes területek összefüggéseit.
Várady Tünde Ildikó
fejlesztési koordinátor

Hûséges fogorvosunk, Marica
A mi fogorvosunkhoz hasonlót
lámpással sem találnánk. Dr.
Kovács Mária amióta – 23 és
fél évesen – elvégezte Budapesten az egyetemet, ebben
az egyetlen rendelôben töltött
el több, mint 46 évet. Lehet,
hogy Guinness rekorder lenne,
ha kiszámolhatná, hány fogat
húzott, tömött, pótolt. Annyi
bizonyos, hogy évente 23002500-szor jegyzi a páciensei
kezelését.
Kôröshegyen született, s
vonzották vissza a szülôk, a
Balaton környéke. És mindez
megduplázódott, hiszen a
férje dr. Ledermayer Ferenc is
fogorvos – szintén környékbeli
születésû –, még egyetemistaként összeházasodtak. Nagyon nagy segítség volt, hogy
szolgálati lakást kaptak, a
helybeliek pedig várták, mert
akkor még fogorvoshiány volt.
A fiuk a szülôk hivatását folytatja, a lányuk pedig a LÉDA
Cukrászda
tulajdonos-üzletvezetôje.
A
köztiszteletben
álló,
szárszóiak Maricája ennyi év
után is szereti hivatását, örül

Vendégünk volt:

a tavaly felújított szép rendelônek. Azt üzeni, hogy a
fogfájást, vagy egy fájdalmas
kezelést meg lehetne elôzni
egy-egy szûrôvizsgálattal.
ô maga a megörökölt
szép szôlô mûvelésével, kertészkedéssel ôrzi meg állóképességét, a néha fizikai
erôfeszítéshez is szükséges jó
kondícióját.
A múlt év végi, ünnepélyes képviselôtestületi ülésen
Dorogi Sándor polgármester
köszöntötte a doktornôt szüle
tésnapja alkalmából, és elismeréssel szólt az évtizedek óta
tartó munkájáról.

Vali néni köszöntése

Witzmann Mihály országgyûlési képviselô és Móring József Attila, Somogy megye fejlesztési biztosa
Dorogi Sándor polgármesterrel és a képviselôtestület tagjaival a településfejlesztési elképzelésekrôl tárgyalt.
A képviselô testület meg
hívására
Balatonszárszóra
látogatott Witzmann Mihály
országgyûlési képviselô és Somogy megye fejlesztési biztosa,
akiknek bemutattuk az elkészült
hosszú távú fejlesztési koncepciónkat. A találkozó után
Witzmann Mihály elismeréssel
szólt a tervekrôl: „Dorogi Sándor polgármester úr és a ba-

latonszárszói képviselô-testület
meghívását elfogadva egy
igazán tartalmas egyeztetésen
vettem részt január 11-én Balatonszárszón, ahol a balatoni
település hosszú távú fejlesztési
elképzeléseivel ismerkedhettem
meg. Nagy öröm volt számomra, hogy a tanácskozást
Móring József Attila, Somogy
megye fejlesztési biztosa is

Háztól viszik
a szelektív
hulladékot

Irénke segítô „jobbja”

Balatonszárszón – a jogsza
bályi elôírásoknak megfelelôen – 2016. február hónaptól
biztosítja a közszolgáltató a
háztól történô szelektív hulladékszállítást.
Ezzel egyidôben a közterületen elhelyezett szelektív gyûjtôedények megszûnnek.
Ez az új gyûjtési módszer
kényelmes megoldást nyújt,
hiszen a háztartási hulladékhoz hasonlóan a gyûjtôautó
közvetlenül az ingatlanok elôl
szállítja el az újrahasznosításra szánt hulladékot.
A SIÓKOM Nonprofit Kft.
által elôre biztosított KÉK,
SÁRGA illetve ZÖLD zsákokban kell kihelyezni az ingatlanok elé a szelektíven gyûjtött,
tiszta hulladékot.
A szállítás ütemezésérôl a
tájékoztatót a lakosság megkapta.

Balogh Gyuláné Irénke elsô
munkahelye 1979-ben köztiszt
viselôként, Szárszón, még a
régi kis tanácsi épület. Pénz
ügyesként kezdte, de miután
több munkakör betöltésére is
alkalmasnak találták, dolgozott a titkárságon, az adó-,
majd az igazgatási csoportban. 2010-ben elvégezte a
Pécsi Tudomány Egyetem szociális munkás szakát, s ezzel
vezetôi fôtanácsos cím is járt.
Ettôl kezdve végig emberekrôl
kellett gondoskodnia. Az áldott
jó szíve – mondták sokan –,
problémákat is okozott, mert
„hazavitte” a nehéz sorsokat.
De megkönnyebbült, amikor
megtalálta a megoldást, hogy
kin, hogyan segíthet. Ez mindig olyan bizalmi pozíció, mert
az emberek, ameddig lehet,
titkolják a bajukat. Késôbb,
hiába került a szociális gondoskodás a járási felügyelethez,
az SOS-kézzelfogható segítséget itt kellett megadni.
Ami örömmel töltötte el,
hogy az önkormányzat szépen

megtisztelte jelenlétével. A találkozó után nyugodtan kije
lenthetjük, hogy a település
vezetôi egy igazán színvonalas és impozáns fejlesztési koncepciót tettek le az asztalra,
amely a helyi gazdaság fejlesztésével, új munkahelyek teremtésével, valamint turisztikai és
infrastrukturális beruházásokkal egyaránt tervez.”

tudja segíteni tanulmányaikban
a szárszói fiatalokat. Közben
persze, az ô fiai is felnôttek,
akikre büszke is lehet. Zsolt
Svájcban informatikus, And
rás, a mérnöki diplomája
mellé most szerzi meg az ELTE
földrajz szakán a terület- és
településfejlesztés
szakirány
diplomáját.
A múlt évi ünnepélyes
képviselôtestületi ülésen kö
szönte meg Dorogi Sándor
polgármester Baloghné Irén
kének nyugdíjba vonulása alkalmából az évtizedekig tartó
áldozatos munkáját.

Ma még sci-fi, holnap bûntény
A család apraja, nagyja ott
volt február 12-én id. Balatoni
Györgyné Móring Valéria 90.
születésnapján. Két gyermeke,
négy unokája és öt dédunokája köszöntötte nagy szeretettel, hiszen az ô egész élete
is a gyermekszeretetrôl szólt.
Sokak ismerôse, hiszen évtizedekig az ô keze munkája nyo-

mán búcsúztatták az élettôl
a szárszóikat, a Temetkezési
Vállalat vezetôje volt.
Ezen a napon köszöntötte
a település képviselôtestü
lete nevében Dorogi Sándor
polgármester is, aki átadta
Orbán Viktor miniszterelnök
aláírásával a gratuláló emlék
lapot.

Dr. Garamvölgyi Lászlót,
a bûntények szóvivôjeként
ismeri az ország aprajanagyja. A krimi, vagy a bûnmegelôzés iránt érdeklôdôk
tudják csak róla, hogy
negyedszáz könyvet írt ebben
a mûfajban.
A huszonhatodikat, a „Bûnmegelôzés-alapú társadalom –
Prevenció a XXI. században”
címû könyvét január 15-én

mutatta be a Polgármesteri
Hivatal nagytermében. Sajnos, amit prognosztizál, nem
himi-humi bûnügyek, hanem
megvalósulni látszó tudomá
nyos fantasztikus irodalom, mivel a szelídnek látszó technológia is gyilkos fegyverré válhat.
S ha már feltalálták, fájdalom,
el is sütik. Ha elolvassák a
könyvet, azt mondhatják: Nem
mese ez felnôttek!

Garamvölgyi László a könyvét dedikálja az író-olvasó találkozón.
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Szép ünnep volt a kultúránk napja

Minden kisgyermek és családja életében fontos dolog az
iskolakezdés.
Az elsôsök fogadása mindig
izgalommal tölti el a tanítókat
és az egész iskolaközösséget.
Iskolánk arra törekszik, hogy
minden Balatonszárszón élô
gyerek számára jó minôségû
oktatást biztosítson.
Mit kínálunk az elsô osztályba iratkozott tanulóinknak? Nyugodt tempójú, változatos, fejlesztô módszerekkel történô oktatást,
egyénre szabott fejlesztést. A
tehetséges tanulóknak különféle

A népes szereplô gárda vastapsot kapott.
Kodály Zoltán 1926-ban alkotta meg a Háry János címû színpadi mûvet. Ebben az idôben
Budapest és a nagyvárosok
mûvelt rétege a nyugati, a
németes mûveltség híve és
terjesztôje. Nem nagyon ismerték, ugyanakkor lenézték
a falvak paraszti mûvészetét. Kodály, aki csodagyerek
volt, hisz „elôbb énekelt, mint
beszélt”, fiatal korától kezdve
tisztelôje, gyûjtôje és egyik
megmentôje népzenénknek.
Mi a helyzet ma? A technikai eszközöknek köszönhetôen
sokan, sokféle zenét hallga-

tunk. A szöveges daloknak 90
százaléka ma is idegen nyelvû!
A népdal, a népzene a
néptánc igazi terepe nem a
színpad. A páva nem a TV
stúdióban repül! Az ember
valaha ösztönösen és gátlás
nélkül dalolt. Dalolt, ha nagyon
átjárta a bánat vagy a keserûség. Ha túlcsordult lelkében
az öröm. Vagy egyszerûen a
tempót diktálta a monoton napi
munkához.
És mégis: ott kell legyenek
népdalaink a színpadokon és
a televízióban ahhoz, hogy
visszajussanak igazi helyükre,

az emberek szívébe. Jó dolog,
ha egy egyszerû dallam képes
egy perc alatt felidézni a föld
szagát, a tavaszt és a fiatalságot.
Ezek a bevezetô gondolatok
hangzottak el Kodály Zoltán:
Háry János címû daljátékának
elôadása elôtt, melyet iskolánk
tanulóinak
tolmácsolásában
élvezhetett a szép számú
közönség. A gyerekek nagy
tapsot kaptak a jelenlévô szü
lôktôl, érdeklôdôktôl, s az iskolaközösségtôl. Felejthetetlen
élmény volt.
Vinkler Laura

Jó szakemberek Együtt szavalt a nemzet
akarnak lenni
A
nyolcadik
osztályosok
számára mindig a legnagyobb megmérettetés a középfokú oktatási intézményekbe
való jelentkezés és a felvételi. A továbbtanulási lapok
kitöltését rengeteg megbeszélés, felkészülés elôzte meg a
diákokkal és szüleikkel egya
ránt, így reális, elérhetô és
teljesíthetô célokat tûztek ki
maguk elé. Ebben a tanévben
tanulóink többsége szakmát
akar tanulni. Jó szakembe
rekre mindig szükség van, reméljük, munkájuk által öregbítik majd iskolánk, településünk
hírnevét.

Programjaink
Március 3-án és 17-én
József Attila versmondó
verseny elôdöntôi Kaposváron

A Magyar Kultúra Napján január 22-én ismételten megrendezték az „Együtt szaval a Nemzet” programot, amelyhez iskolánk is
csatlakozott. Több ezer diákkal együtt szavaltuk a Himnuszt és a
Nemzeti Dalt. Az aulában összegyûlve kivetítôn követtük, s voltunk
részesei az eseménynek. Felemelô érzés volt az együvé tartozás tudata mindannyiunknak.

Április 11. Költészet napja

szakköröket, foglalkozásokat,
idegen nyelv (angol, német)
tanulását már elsô osztálytól,
informatikaoktatást, zenei oktatást. Sok-sok kirándulást, játékot,
közösségi programokat, és sportolási lehetôséget.
Az óvoda – iskola közötti átmenet megkönnyítése
érdekében „iskolába csalogató” programra várjuk a
gyerekeket és szüleiket. Találkozzunk 2016. március 19én (szombaton), 9 órakor iskolánkban!
Mikulcza Gáborné

Zeneiskolás növendékek
meghallgatása

A zeneiskolai növendékek és tanáraik
Összesen 43 tanulója van
a zeneiskolának, ezekbôl
húszan zongorán, tízen hegedûn, nyolcan fuvolán, ketten
furulyán és hárman trombitán
tanulnak.
Az idén január 21-én került
sor a zeneiskolás növendékek
félévi meghallgatására, amely
re a gyermekek és a tanárok
egyaránt nagy izgalommal
készültek. Az alkalom célja az
volt, hogy a gyermekek számadást adjanak tudásukról,

féléves munkájukról. Ezek az
események abban a tekintetben is elôrelépést jelentenek,
hogy a tanulók megszokják
a mások elôtt való szereplést,
legyôzve esetleges lámpalázukat.
A meghallgatáson mind
annyian felkészülten helyt
álltak. Bízunk benne, hogy a
növendékek lelkesedése által
minél több diák kap kedvet
zeneiskolai tanulmányok folytatásához.

Kis mesemondók versenye

A báli bevételbôl
– Parlamenti látogatás
Balatonföldváron rendezték meg a Kis mesemondó Találkozóját,
amelynek mottója a „Dínom-dánom lakodalom” volt. Iskolánkat
Geiger Balázs (2. o.) és Sarang-Gulyás László (4. o.) képviselte, akik
ezüst oklevelet kaptak. Felkészítôi tanárok: Szekér Klára és Mikulcza Gáborné.

Március 19-én 9 órától iskola bemutató a leendô
elsôsöknek,
szüleiknek,
érdeklôdôknek
Március 15. 10 óra 1848-as
ünnepi mûsor a mûvelôdési
házban

Iskola-bemutató
a leendô elsôsöknek

Kazinczy-verseny
A tinidiszkón készült képünk január 16-án, amit a szülôi munka
közösség rendezett. Ezt követte a felnôttek bálja. A bevételbôl és a
tombolajegyekbôl parlamenti látogatással ajándékozzák majd meg
a gyerekeket.

Iskolánkban megtartottuk a
hagyományos
Kazinczyról
elnevezett „Szép Magyar
Beszéd” versenyt. Az osztályfordulót követôen február 12én, Balatonbogláron a területi

döntôn Hegedüs Adrienn 6.
osztályos és Hegedûs Máté 7.
osztályos tanulók képviselték
iskolánkat. Mindkét tanulónk
szépen szerepelt, Adrienn harmadik helyezést ért el.
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Tanulás – játékba bújtatva
Az óvoda a spontán, és a tudatos tanulás egy igen fontos
színtere a gyerekek életében.
A mozgás, a beszéd, a zene,
a vizualitás teret biztosít a változatos tanítási-felfedeztetési helyzetek megteremtéséhez.
A gyerekek kíváncsiak,
aktívak, kezdeményezôk így
a törekvéseiket kihasználva számtalan lehetôséggel
felkelthetô a figyelmük. Az
óvodában a játékba bújtatott

tanulási helyzetek biztosítják
a képességek teljesítménybe
fordításának lehetôségét.
A tevékenységben örömét
lelô, kezdeményezô gyerek
lesz képes teljesíteni az iskolai
elvárásoknak megfelelôen.
A kérdés az, hogy miért
az óvoda iskolásítása a
téma? – joggal merül fel bennem. Óvodapedagógusként
visszajelzés,
valódi
önértékelés számomra /amelynek

Nyelvtanulás az oviban

életre szóló nyoma van/ nem
más, mint az iskolából visszavisszatérô mosolygós, csillogó
szemû gyerkôcök csicsergô
beszámolója.
A papírhegyek mögött mindig felcsillan egy-egy hálás
szempár, elôkerül egy-egy
piros pontokkal teli füzet, ami
óvodapedagógusi munkánk
valódi indikátora.
Gyurcsekné Prekáczka Etelka
intézményvezetô

Balázsjárás, vendégvárás
a Százszorszép óvodában

A
Százszorszép
Óvoda
felkérésére iskolánk pedagógusai Czakler Vivien és Vigh
Magdolna játékos angol és
német nyelvi foglalkozásokat
tartanak a nagycsoportosok
részére. Minden alkalom
nagy élményt jelent a kicsik
és a tanárok számára egya
ránt, a gyerekek várják a

csütörtöki alkalmakat, lelkesen mondják a mondókákat,
éneklik a dalokat és gyûjtik
a matricákat elsô saját „ellenôrzô könyvükbe”.
A márciusi iskolahívogató
rendezvényen a szülôk is
betekintést nyerhetnek majd
nyelvoktató munkánkba, lát
hatják csemetéik fejlôdését.

Anya-lánya óvodája
Figura Ede együtt játszik a szereplô gyerekekkel.
Egy
új
év
mindannyiunk életében fordulópont.
Elköszönünk a mögöttünk álló
évtôl, és bizakodva, újult ener
giával tekintünk az elôttünk
álló idôszakra. Még tart a tél,
de már várjuk a tavaszt, lel
künkben felkészülünk az újra,
a változásra, és elhalmozzuk
a hozzánk legközelebb állókat jókívánságainkkal. Így
tettek a Katica csoportosok is,
akik január 4-én egy kedves
újévköszöntôvel várták társaikat, így a téli szünet után
együtt örvendezhettünk az új
esztendônek.
Vízkereszt napján a gyere
kekkel közösen lebontottuk a
karácsonyfáinkat, majd a Kati
ca csoportosok a háromkirály
járás hagyományát elevenítették fel.
Január 28-án egy vidám
mesedélutánon vehettek részt
a gyerekek, szüleik, és a
meghívott kötcsei tagóvodánk.
Elôször a Fogfájós nyuszi
címû mesét nézhettük meg
a kötcsei óvónénik és dajka

Hetekig ötleteltek, készültek a jelmezek.

nénik elôadásában. Ezután
a mi óvodánk következett Az
aranytulipán címû mesével. Az
elôadások után kalácsot, kakaót és gyümölcsöt fogyasztottak vendégeink.
Február 1-5-ig a Farsang
Hete került megrendezésre
óvodánkban. Minden napra
igyekeztünk változatos, hagyományokra épülô programokat
szervezni.
Hétfôn a Katica csoportosok mézes macifejet sütöttek, a
Méhecske és a Pillangó csoportos gyerekek macikat készítettek
különbözô technikákkal. Ezt
követôen a Mackó kiállítást
közösen tekinthették meg a
gyerekek és a szülôk.
Farsang második napján az
illatos mackós sütikkel kínáltuk
a óvodába érkezô gyerekeket,
szüleiket, és nagyszüleiket. A
délelôtt folyamán új hagyományként a Balázsjárást ele
venítették fel a Pillangó csoport nagycsoportosai, akik
végigjárták az óvoda minden
csoportját, és közöttük volt

Szent Balázs püspök is, aki a
legenda szerint gyertyával gyógyította a torokbetegségeket.
Szerdán mindenki jelmezbe
öltözve érkezett az óvodába,
ahol a gyerekek szüleikkel
együtt örülhettek a farsangi
mulatságnak.
A
mûsorok
után zsákbamacskát sorsoltunk, majd együtt mulattunk.
A Pillangó (nagy)csoportos
anyukák
meglepetéstánccal
készültek a gyerekeknek, ami
nagy sikert aratott.
Csütörtökön
Kiszebábot
égettünk az óvoda udvarán,
ezzel is búcsúztattuk a telet, a
rossz idôt.
Pénteken Figura Ede zenés mûsorát nézhették meg
a gyerekek, ahol egy vidám
délelôttel zártuk le a farsangi
hetünket. Azt hiszem, a gyere
keknek igazán élménydús he
tük volt, és bízom benne, hogy
szüleikkel közösen jó szívvel
gondolnak vissza a farsangi
programokra.
Kovácsné Barta Gabriella
óvónô

A Rédecsi házaspár nagyon örül, hogy Anita szeret óvodába járni.
Még kicsi volt a leányunk,
amikor
babakocsival
róttuk Szárszó utcáit. Sokszor
megálltunk az ovi elôtt, meséltem, hogy én is idejártam
óvodába, és nagyon szeret
tem kint játszani. Vágyakozva nézte az udvaron játszó
gyerekeket. Mikor már tudott
beszélni
Anita,
kérdezte,
mikor jöhetek már óvodába?
Gyorsan elrepült az idô és
elkezdtük az ovit. Kedvesek,
aranyosak voltak az óvoda

dolgozói,
zökkenômentes
volt a beszoktatás. Tetszenek
az aktuális ünnepekre való
megemlékezések, és a sok
változatos program, mesedélután, Buci-Duci, bábozások,
süti sütések. Ezeken a prog
ramokon a gyerekek örömmel
vesznek részt! Meg is kérdeztem Anitát: miért szeretsz
oviba járni? Mert szeretem az
óvonéniket, dadusokat és imádok a gyerekekkel játszani!
Rédecsiné Ványik Erika

Programjaink

Pillangók tánca a farsangon.

Mindenkinek ízlik a saját sütésû macis-süti.

Március 10.
			
			
Március 21.

Fenyvesi Zoltán és Fenyvesiné
Sztranyák Éva madaras
fotókiállításának megnyitója
Víz világnapja

Nyílt napjaink:
Március 22. 		
Március 23. 		
Március 24. 		
Március 25.
Április 15. 		
Április 21. 		
Április 29. 		

Katica csoport
Pillangó csoport
Méhecske csoport
Húsvét az óvodában
Duci-Buci zenés mûsora
Föld napja
Anyák napja
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Jubilál a Soli Deo Gloria Kórus
Hitvallásunk:
„A zene az kell, mert körülölel.”

A Soli Deo Gloria Kórus 1995ben alakult Szárszói Vegyeskar néven. Alapító karvezetôje
Véghné Varga Klára, aki 13
éven át vezette a kórust. A Millennium évében emlékplakettel
köszönte meg az Önkormányzat
a Vegyeskar sikeres munkáját.
2005-ben és 2010-ben emlékezetes jubileumi koncerttel
ünnepelte megalakulásának 10
és 15 éves évfordulóját.

2009 márciusától Pörneki
Anikó énekmûvész vezeti a
megújult énekkart.
Az elmúlt húsz évben számtalan társadalmi, egyházi eseményen, kulturális programon
vett részt a kórus, és sok önálló
koncertet is adott.
2009 júniusában indították
útjára az immár nemzetközivé
nôtt Szárszói Kórustalálkozót.
A Soli Deo Gloria Kórus nevet

az 1943-as szárszói találkozó
tiszteletére vette fel az együttes.
A Református templomban
február 27-én rendezett 20
éves jubileumi koncert célja az
volt, hogy átadják a dalok és a
zene erejével azt a szeretetet,
összetartozást, amely élteti a
Kórust, és amelyért érdemes a
Soli Deo Gloria Kórus tagjai
közé tartozni!

A Nyugdíjas Klub új vezetôje
Mindig is szerettem közösséghez tartozni. Mindig is
volt idôskorú hozzátartozó
a családomban. Tudom, mit
jelent egyedül maradni. Tíz
éve vagyok nyugdíjas, és 9
éve vagyok tagja a Nyugdíjas
Klubnak. Tudom, mit jelentünk
egymásnak, tudom, hogy erre
a csapatra, az ô tudásukra a
településünknek is szüksége
van. Ezért vállaltam el a klubvezetôi tisztséget. – mondta
el Bán Tiborné Gyöngyi. –
Az elôdöm után ez nem lesz
könnyû, de segíteni fog. Én
pedig egy kész, agilis, tettre
kész csapatot kaptam.
Már most új táncokat, nótákat tanulunk, internetrôl
válogattuk az új mûsorunkhoz
valót. Készülünk a balatonföldvári, májusi kistérségi gálára.
A klubot kinôttük ugyan, mert
negyvenen vagyunk – noha
Szárszó egyharmada nyugdíjas. De reméljük egyszer
lesz egy olyan helyisége is a
településünknek, ahol egy-egy
délutánt, vagy akár egy egész
napot eltölthetnének a nyugdíjasok.

Álarckészítés – fánkkal

Babák bálja

Nagyon örültek a maskarás felvonulásnak a gyerekek.

A népszerû baba-mama klub és tagjai a „Törpök” mulatságán.

A Szárszói Fiatalok Egyesüle
te
második
alkalommal
szervezett a mûvelôdési házban „Farsangoló” címmel játékos, furfangos vetélkedôket
kicsiknek és nagyoknak. Tíz
különbözô feladatban méretették meg magukat a résztvevôk,
és mindenki talált magának jelmezt az általunk összegyûjtött
jelmezek között. Természetesen volt arcfestés „Marika nénivel „és álarckészítés” Piroska

nénivel.” Köszönjük a segítségüket. A farsangi játszóház
után fánkot, zsíros kenyeret,
teát kaptak a vendégek. Este
karaokéval záródott a prog
ram. Nagyon örülünk, hogy
sokan eljöttek gyerekek, fiatalok egyaránt, és igazán jól
érezték magukat egy hangulatos, tartalmas délutánon.
Németh Klaudia
Fiatalok Balatonszárszóért
Egyesület Elnöke

Házasságot kötöttek
2015. október 31-én Szalai Károly András és Fodor Ágnes
2015.december 18-án Rencsik Ferenc és Peinstingel Ildikó Erzsébet
2015.december 29-én Sarang Sándor és Szabó Anett
Nagyon sok boldogságot kívánunk!

Születések
Pécsi Zóra ( Pécsi Tibor és Uhrin Marina kislánya)   2015. november
04-én
Szalai Luca Julianna (Szalai Károly András és Fodor Ágnes kislánya) 2015. december 03-án.
Gratulálunk az újszülöttekhez, egészséget, boldogságot, sok örömöt
kívánunk!

A hagyományokhoz híven, a
Baba-Mama Klub is megünnepelte a farsangot. Idén régi
és új tagok is eljöttek az ünnepségre. A gyerekek között volt
szuperhôs, rendôr és rendôrnô,
kalóz és kalózlány, törpe, tün-

dérek és méhecskék. A kicsik
és nagyok egyaránt jól érezték
magukat. Ismét eljött hozzánk
Trapi bohóc, aki mûvészi
lufi alkotásokkal bûvölte el a
gyerekeket. Senki nem maradt
éhesen, az anyukák gon-

Bán Tiborné
Február 14-én, mi voltunk
a házigazdái a Kelet-Balatoni
Nyugdíjas Kistérségi Társulás 16 egyesületének összejövetelén, amelyen szintén
bebizonyosodott, hogy a civil
szervezetek legerôsebbike a
nyugdíjasoké. Ebben a korban
még inkább össze kell kapaszkodni. De fiatalítani is szeretnénk, – hiszen az átlagéletkor
72-73 év – és üzenjük, hogy
lesznek még mások is tíz-húsz
évvel idôsebbek!

doskodtak errôl saját készítésû süteményeikkel. Minden
kedves anyukát és csemetét
szeretettel várunk keddenként a
Baba-Mama Klubban 10 órától
a Mûvelôdési Házban.
Horváth-Kusiak Kinga Anna

Ökumenikus
imahét
Ebben az évben január 17-tôl
24-ig tartották országszerte
a Krisztus-hívôk egységéért
megrendezett
ökumenikus
imahét alkalmait. Települé
sünkön három estére hívtuk
meg a testvéreket, és e közös
találkozásokkal a keresztyénkeresztény felekezetek tagjaiként kinyilvánítottuk összetartozásunkat, eleget téve Jézus
Krisztus parancsának. Az idei
év mottója: „Arra hívattunk,
hogy az ÚR nagy tetteit hir
dessük!” (1Pét 2,9) Az idei
imaheti programot a lettorszá-

Konc Gáll László református lelkész, Tomanek Péter katolikus plébános és Mitykó András evangélikus lelkész az imahét református
templomi Istentiszteletén.
gi
keresztyének
állították
össze, melynek során fontosnak tartották, hogy felidézzék
Péter apostol összefoglaló

szavait, melyek Isten népének
ismertetô jelei.
Konc Gáll László
református lelkipásztor
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Meghívó

A NABE Szárszói
Csoport

A Balatonszárszói Nagyközségi
Önkormányzat
és a József Attila Általános Iskola
tisztelettel meghívja a település lakóit
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
emlékére rendezendô ünnepségre

2016. március 15-én (kedd) 10 órakor
a balatonszárszói mûvelôdési házba.
Ünnepi koncertet ad a Tabi Fúvószenekar.
Ünnepi beszédet mond:
Witzmann Mihály országgyûlési képviselô.
„Nincsen hely, mi kiadó” címmel az ünnepi mûsorban
közremûködnek az általános iskola tanulói.

“Ha táncolsz, élsz….ha élsz, táncolsz!”
35 éves a Szárszó Néptáncegyüttes
Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit

35 éves jubileumi mûsorunkra
2016. április 9-én (szombat) 19 órára,
helyszín a mûvelôdési ház.

Húsvétváró
játszóház

szeretettel
vár
minden
érdeklôdôt rendezvényeire:
• 2016. március 9. 16.30
„A Balaton iszaposodása a
déli parton”
Elôadók: Pécseli Péter
vízügyi mérnök és Homonnay Zsombor Ábrahámhegykikötô vezetô
• 2016. március 20. 15.00
Víz világnapja
• 2016. április 6. 16.30
A déli part és Somogyország varázslatos berkei
Elôadó: Miókovics Eszter
Dél-Balatoni Természetvédelmi Egyesület elnöke

a Családosok Szárszóért Civil
Szervezettel a Mûvelôdési
Házban.

mûsorrend

2016. március 19. (szombat) 14.30

Magazinmûsorral minden
hónap második és negyedik
hétfôjén 19 órakor jelentkezünk: 2016. március14-én,
28-án, április 11-én, 25-én.
Ismétlés az adást követô
szombaton14-16
órakor,
vasárnap 10-12 órakor, hétfôn 19 órakor.
Email: szarszotv@gmail.com.

Húsvéti szokások, tojásfestés
és tojáskeresés, húsvéti kalácssütés.
Sok szeretettel várjuk a gyermekes családokat!

„Szól a szem,
és szól a szív”

József Attila
A Balatonszárszói Önkormányzat meghirdeti

XV-dik Borversenyét,

Sok szeretettel várunk minden érdeklôdôt

melyre Szárszó, Szólád, Teleki, Kötcse, Nagycsepely bortermelôi nevezhetnek.
A borbírálat idôpontja: 2016. április 22.
A mûsorral, vacsorával egybekötött eredményhirdetés
2016. április 23-án 18 órakor lesz a mûvelôdési házban.
További információ, vacsorajegy rendelés a szervezôknél:
Nagy Zoltán 20/553-0580, vagy Tefner Tibor 30/560-3690.
A mûsor megtekintése ingyenes.

29. Költészet Napja rendezvényünkre

Várjuk szeretettel
a szárszóiakat és a nyaraló
tulajdonosokat a balatonszárszói
önkormányzat vidám, szórakoztató
Majális rendezvényére

2016. április 11-én (hétfô)
a balatonszárszói József Attila Általános Iskolába.
9 órakor ünnepélyes megemlékezés, koszorúzás,
szavalóverseny megnyitó József Attila szobránál.
10.30-kor József Attila versmondó verseny döntôje
Somogy és Tolna megye legjobb versmondói részvételével.
14 órakor „Rejtelmek” a József Attila Emlékházban:
Zenés múzeum bemutató, József Attila és a szerelem címmel
irodalomtörténeti elôadás.
15 órakor a szavalóverseny eredményhirdetése, díjkiosztás.

2016. május 1-én
(vasárnap)

az öreghegyi szabadidô parkba.
Lesznek családi és gyermek programok,
arcfestés, kézmûves játszóház, játékos
sportversenyek, zenés programok.
Egész nap ugrálóvár!
Várjuk a csapatok nevezését
a fôzôversenyre!

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel várunk minden
érdeklôdôt

Regôs Judit:

Nem születtél Anyának!

címû könyvének bemutatójára.

2016. április 15. (péntek) 18 óra.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal
díszterme.
Beszélgetôtárs:
Kóborné Oláh Erzsébet
Várjuk szeretettel a dedikálással egybekötött
író-olvasó találkozóra!

Infó: 30/5924-246

József Attila Emlékház Információk
PROGRAMOK

Április 11. Hétfô: A Költészet Napja
Nyitva tartás: 10:00 – 17:00 óráig
Az emlékházba való belépés ingyenes, a látogatókat finom teával,
meglepetés ajándékokkal várjuk!
ÚJDONSÁG!
Múzeumi bolt: ôrizd meg az élményt! Válogass emléktárgyaink
és kiadványaink széles választékából kedvezô áron!
NYITVA TARTÁS Márciusi nyitva tartás 2016.04.11-ig: Keddtôl péntekig, 13:00-17:00 óráig.
Elôszezoni nyitva tartás Április 11-tôl Június 30-ig:
10:00-17:00 óráig.
		
Hétfô Szünnap
Elérhetôségek: 06 30/8649-134, jaemlekhaz.szarszo@gmail.com
Matkovics Diána, múzeumpedagógus
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Asztalitenisz – a megye legeredményesebb szakosztálya

Biztató az utánpótlás
Jó hír a szakosztály háza tájáról,
hogy az iskolánk bekapcsolódott az
országos programba, és megnyerte a
hozzá való fontos eszközöket: asztalt,
adogató gépet, ütôket, labdákat. A második osztályban már nagyon jó hangulatú edzést tartottunk.
Így a 18 felnôtt mellett 10 utánpótlás
versenyzôvel indul a szezon.
Az elmúlt évbe utánpótlás verseny
zôink a Dél-Balatoni körversenyeken
és a megyei diákolimpián szerepeltek,
és értek el biztató eredményeket. Felnôtt versenyzôink rendszeresen indulnak a megyei körversenyen és meghatározó szerepet játszanak, a nôk 20,
a férfiak 16 érmet nyertek, és ezzel
a megye legeredményesebb szakosztálya lettünk.

✟ Gyászközlemény
Dr.Kováts Imre Ferenc 2015. december
12-én
Gyôrfi Istvánné 2016. január 29-én
Stark Lajos 2016.február 03-án
Részvétünket fejezzük ki a gyászolóknak!

Az év végi kaposvári gálán adták
át a legeredményesebb versenyzôknek
a jutalmat, a nôknél teljes szárszói
siker született: elsô: Fodor Alexandra,
második: Lipót Krisztina és harmadik
Király Andrea lett. A férfiaknál a Fehér
András-Hüvösvölgyi Péter férfi páros
a harmadik helyen végzett.
Hüvösvölgyi Péter rendszeresen
résztvevôje az országos veterán ranglista versenyeknek és az év végi össze
sítés alapján a 70-74 éves korcsoport
harmadik helyén végzett.
Három csapattal veszünk részt a
csapat bajnoki versenyeken. Férfi elsô
csapatunk a 2015. évi megyei bajnokságban a második helyen végzett
és jelenleg is ilyen pozícióból várja a
tavaszi folytatást.

A kaposvári gála két szárszói „sztárja”:
I. helyezett Fodor Alexandra (jobbról) és
II. helyezett Lipót Krisztina.

Karatésaink: a legsikeresebb csapat

MÚLTKOR

BÖLCSFÖLDI
ZSÁMOLY-BEMUTATÓ Izgalmas csillagászati
témában tartott elôadást legutóbb
februárban, a Nyugdíjas Klubban
dr. Bölcsföldi József. Ekkor bemutatta azt a 2014-ben megtervezett
demonstrációs eszközt, amelyet
azóta Bölcsföldi zsámoly néven
már a szakirodalom is jegyez.
Néhány nevezetes egyetemnek
ajándékba is átadott belôle egyegy példányt. Ekkor köszöntötték
a Tanár Urat 80. születésnapja alkalmából, és mi is szívbôl kívánunk
minden jót. Isten éltesse, biciklizzen, és teniszezzen továbbra is
erôben, egészségben!

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:
Grazsyna Kusiak,
Szôke György,
Cseri Péterné,

Gamauf Béla,
Nagyné Kelemen
Krisztina

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

A legeredményesebb csapat
Az idei év elsô jelentôs eseménye a
januári övvizsgával kezdôdött, amelyen mindenki sikeresen teljesített.
Február 13-án kezdôdött a karatésok
2016. évi versenyszezonja, ezúttal az
Adony kupán vettek részt a szárszói
karatésok. Az alábbi eredmények szü
lettek: Fekete Attila kata, kumite bronz-,
Simon Dorottya kata arany-, kumite
ezüst-, Farkas Csaba kata arany-, kumite ezüst-, Simon Boldizsár kata bronz-,
kumite ezüst-, Simon Zoltán kata, kumite arany-, Kálosi Roland kata arany-,
Susóczki Richárd kata ezüst-, Szekér
Bálint kata arany érem.
A legeredményesebb csapatnak járó
kupát szintén mi hoztuk el.
Hat Balaton parti település 80 sportolója vizsgázott februárban a karate

elméleti és gyakorlati tudnivalóiból,
melynek Balatonszárszó volt a házigazdája.
Terveink között szerepel idén több
nemzetközi versenyen való részvétel,
valamint lehetôséget biztosítani a fiatalabb generációnak is a versenyzésre.
Somogyi Péter
Verseny-naptár
Március 6-án a Kodomo Kupára látogatunk, Budapestre,
Március 19-én a Kakusei Országos
Bajnokságra utazunk Tökölre.
Április 2-3-án a Magyar Bajnokságon veszünk részt Mogyoródon.
Április 23-án az Erzsébet Kupán indulunk, Budapesten.
Április 30-án a Shito Országos bajnokságra megyünk Budapestre.

LABDARÚGÁS: Márciusban bajnoki nyitány

Azt hihetnénk, hogy ilyenkor a labdarúgás téli álmát alussza, de ez nem
így van, hisz valamennyi korosztályban
január közepén elkezdôdött a felkészü
lés a tavaszi szezonra.
A „Bozsikosok” heti három nap tartanak edzéseket U-7-9 ill. U-11-13 korosz
tályonként az iskola tornatermében.
Velük jelenleg Pusztai Gábor foglalkozik
(Agócs Attila elôreláthatólag márciusban
tér vissza). A 11 és a 13 évesek is 1-1
tornán vettek részt januárban, és februárban is Balatonlellén. Büszkén mondhatjuk, hogy sikeresen szerepeltek!
A felnôttek összevontan tartják a tréningeket az U-19 és U-16-os utánpótlás
csapat tagjaival. ôk szerdán és pénteken szabadtéren gyakorolnak, 3-4
edzômeccs is szerepelt a programban.
A keretben van változás (távozók és

érkezôk is vannak). Errôl a következô
számban közlünk tudósítást. A bajnoki
nyitány napja március 12-13-a.
A bajnoki sorsolás a Szárszó TV
képújságjában olvasható!
Az egyesület a hagyományoknak
megfelelôen február utolsó péntek estéjén tartotta az éves Taggyûlését. Errôl
is a következô számban számolunk be.
Idén tavasszal május utolsó hétvégéjére tervezik a rendezôk a FAMILIA
KID Kupa lebonyolítását. Valamint
június második szombatján ismét lesz
KAMINO Kupa forduló a Szárszói focipályán!
A bajnoki mérkôzésekre és a
Bozsikos tornákra is várjuk a sportág
szerelmeseit!
HAJRÁ SZÁRSZÓ!!!
(Harmath Imre elnök)

A MAGYAR KULTÚRA NAP
JÁN hallgathattam meg immár
harmadik alkalommal Tallián Mariann és Lázár Balázs színmûvész
házaspár, versszínházi elôadását
a József Attila Emlékházban. Nagy
László és Szécsi Margit költôházas
pár verseibôl válogattak, melynek
a „Bicskám és szívem kinyitva”
címet adták. Nagyon megfogott,
ahogy színházi eszközökkel szólaltatták meg a verseket, ezáltal látványosabbá és érdekesebbé téve
az elôadást. A magyar irodalom
örökérvényû gondolatait keltették új
formában életre.
Nagy Edina
Szárszó Csillaga 2015 – díjátadás
A Véndiófa Étteremben emlékeztünk a karácsonyra, a fényárba
öltöztetett Szárszóra. Itt adta át
Dorogi Sándor polgármesterrel
együtt Cseri Péter a Turisztikai
Egyesület elnöke és Grazsyna Kusiak, a NABE helyi csoportvezetôje
az emlékplakettet, és az oklevelet a
díjazottaknak:
Magánházak kategóriájában: I.
Barti Zoltán , II. Torma Lászlóné,
III. Balassáné Vinkler Ivett lett. A
meghívottak valamennyien különdíjat és oklevelet kaptak.
Az üzletek kategóriájában: Anno
Taverna étterem, Popeye Sörözô,
Hotel Két Korona, Szárszó Tabak
Bt., Tabi Coop Zrt., Léda Cukrászda, Nefelejcs Virágsziget, SportMix Drogéria és Kiss Zoltán vették
át az elismerést.

