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Új szezon – új kihívások

A mi szabadság
harcaink

Minden új szezon, új kihívásokat, feladatokat jelent az idegenforgalomban résztvevôk számára. Bár a szezonzárás után
sem pihenhettünk a babérjainkon, hiszen
a következô szezon elôkészítését már ekkor elkezdtük.
Elsô lépésként értékeltük az elmúlt
szezon tapasztalatait nagyvonalakban,
amely egyúttal a feladatokat is meghatározta az elôttünk álló idôszakra. Szem
elôtt tartva azt, hogy a pozitív eredményeket megtartsuk, és a negatívumokon
próbáljunk legjobb tudásunk szerint javítani, változtatni.
Régi hiányt pótoltunk egy háromnyelvû kiadvány megjelenésével, amely
településünket mutatja be, segít tájékozódni a hozzánk látogató vendégeknek.
A mai kor igényeinek megfelelôen sok
fényképes anyaggal, kevesebb ráutaló
szöveggel állítottuk össze. A szöveges
részek fordítását szakfordító végezte.
Azért tartottuk fontosnak a többnyelvû
megjelenést, mivel így lehetôségünk lesz
országhatáron túli marketingre is.
Az idén ismételten elkészíttettük a
„Szeretlek Szárszó” feliratú matricát a
Süsü figurával, amely évekkel ezelôtt
nagy sikert aratott. Az idei programelôzetes, és az elôbb említett kiadvá-

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 168-dik évfordulója elôtt
tisztelegtünk az önkormányzatunk és a
József Attila Általános Iskola megemlékezésén.
Az ünnepet a Tabi Fúvószenekar nyitotta meg, Sternóczky László vezényletével.
Ezután Witzmann Mihály ország
gyûlési képviselô mondott ünnepi beszédet.
Minden, ami 1848 tavaszán történt
azzal kezdôdött, hogy a bécsi udvar
árnyékában mûködô magyar parlament szembenézett a magyar nemzet
sorsa iránti felelôsségével, és kimondta,
hogy nem azt tartja feladatának, hogy
egy idegen hatalom érdekei szerint
bólogasson, hanem azt, hogy a magyar emberek érdekében cselekedjen.
Példaértékû és különleges volt ez a
forradalom. Miközben az európai forradalmak 1849-re már elvéreztek, mi
magyarok, ’49 tavaszán arattuk a legnagyobb gyôzelmeket. Ezért is fontos,
hogy a mai napot ünnepként éljük meg,
és büszkén emlékezzünk honfitársaink
nemes és hazaszeretô történelmi tetteire, – mondta bevezetôjében.
(Folytatás a 2. oldalon)

nyok nagy sikernek örvendtek az utazás
kiállításokon. A legnagyobb attrakció
a Budapesti Utazás Kiállítás volt, ahol
négy napon keresztül tudtuk népszerûsíteni településünket.
Ezt megelôzôen, már elsô alkalommal,
de annál nagyobb sikerrel a Szegedi Kiállításon is bemutatkoztunk. Nagyon jó
választás volt a kiállítás helyszíne, mivel

Versünnep

– autóbuszon és tereken is

a Plázában nem csak a célközönség talált
ránk, hanem a vásárlók is belénk „botlottak”. A régiós kiállítások közül részt vettünk a debreceni, a fehérvári, a miskolci,
és a szolnoki helyszíneken. A felsoroltakból új helyszínként választottuk a Székesfehérvári Utazás Kiállítást, gondolván a
közelségbôl
(Folytatás a 2. oldalon)

A nyár nyitánya: a Kárpátmedencei halászléfôzô verseny
Az Összetartozás napján, június 4-én,
Balatonszárszón, mi rendezhetjük meg
másodikként a Kárpat-medencei Halászléfôzô Verseny Magyar Bajnokságát. A verseny fôvédnöke: Dr. Hoppál
Péter, az Emberi Erôforrások Minisztériumának államtitkára. A történelmi
Magyarország egész területérôl jönnek

fôzôcsapatok. A határon túlról – Kárpátalja, Erdély, Vajdaság, Muravidék,
ôrvidék, Baranyaság – is megmérettetik magukat. Persze nem maradhatnak
ki a Duna és Tisza és Kôrösök melléki és
egyéb régiók csapatai. A Csukás Színházban Kárpát-medencei magyar nóta,
népdal és operett est zárja a napot.

Jubilált a Szárszó Néptáncegyüttes

József Attila szobra elôtt tisztelgett az ünneplô közönség, majd megkoszorúzták az
emlékmûvet.
Egy szép, nagy nemzeti ünnepünkké
kezd válni a költészet napja: a szép
szó, a szép gondolatok örömünnepévé.
Balatonszárszón különösen így van ez,
hiszen az iskolánk névadójának születésnapja ez, és Nemes Márta tanárnô
29. éve gondozza, vezényli ezt a napot, hogy mindig emlékezetes legyen.
Már második éve az Új Élet Klub tagjai is fogadják kaposvári vendégeiket,
– az Idôsek Közösségeinek Somogy
megyi és Kaposvári Szövetségének
tagjait, akik az Együd Árpád Kulturá-

lis Központtal „Utazó Költészet” égisze
alatt jöttek, akik a buszon is verseket
mondtak, majd itt, együtt koszorúzták
meg József Attila elsô sírhelyét.
És megtelt a településünk szó szerint is a szép szavakkal. Már második
éve parkokban, a középületeken, virágágyakban kis zászlócskákon olvashatjuk a verseket: Lauday Dávid, Nagy
Edina, lánya Bojda Hilária, és fia Bojda Botond jóvoltából.
(A Költészet Napi összefoglalót
a 4. oldalon olvashatják.)

A Szárszó Néptáncsegyüttes 1980-ban alakult helyi és környékbeli fiatalok részvételével. Alapító vezetôje Haász Mihály öt évig irányította az együttest, s ez idô alatt ezüst
minôsítést is szereztek. Az alapítót a jubileumi gálán is köszöntötték. 

(Tudósítás a 6. oldalon)

www.balatonszarszo.hu
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Balatonszárszó Fejlesztési Koncepciójának
célkitûzései, tervezett eredményei és hatásai:
Elkészült Balatonszárszó Fejlesztése projekt elôzetes megvalósíthatósági javaslata, amely röviden összegzi a helyzetfeltárás legfontosabb megállapításait. A
helyzetfeltárás alapján meghatározott
fejlesztési irányt és stratégiát, a jövôképet valamint a kijelölt célok rendszerét,
illetve bemutatja a vizsgált projekteket.
Már 2015-ben megkezdôdött a projekt elôkészítése. Az önkormányzat és a
vállalkozók közös gondolkodás mentén
tervezték a fejlesztést, létrehoztak egy
mûszaki, gazdasági, jogi szakértôkbôl
álló fejlesztési munkacsoportot, mely
gyakorlati lépéseket tett a megvalósítás

irányába: elkészült az igényfelmérés, a
piackutatás, a megalapozó koncepció
és elôtanulmány. Látványtervek készültek. Folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot, hogy érzékeltessük a megnyíló
távlatok lehetôségeit. Elkészült a település hosszú távú, komplex fejlesztési térképe, mely kapcsolódik a térség, a régió,
és az ország fejlesztési koncepciójához.
A fejlesztési irány és stratégia meghatározásánál a nemzetközi, országos
és regionális szintû háttéranyagokat,
koncepciókat, fejlesztési terveket, társadalmi és gazdasági statisztikákat
dolgoztunk fel. A régió földrajzi adott-

ságait, gazdasági helyzetét, táji-természeti adottságait, humán erôforrását,
közlekedési infrastruktúráját mérlegre
téve, az eredmények erôsségeinek és lehetôségeinek elemzésével megerôsítést
nyert, hogy a tervezett fejlesztési irányban, magas ívû célok megvalósítására
maximálisan alkalmas Balatonszárszó.
A fejlesztés tervezésénél világosan
kirajzolódtak azok a szempontok,
adottságok és tervek, mely alapján
megtervezésre került a Balatonszárszó
fejlesztési projektje.
Célok: munkahelyteremtés, befektetés ösztönzés, gazdaságélénkítés,

egészséges életmódra ösztönzés és feltételek megteremtése, programkínálat
bôvítése, energiatakarékosság – energiahatékonyság, kohézió erôsítése, közösségfejlesztés, környezet állapotának
javítása, modern kistérség- és település
központ kialakítása, vállalkozások dinamizálása, az életkörülmények minôségének növelése a fejlesztések által.
A Hírmondó jelenlegi számának
mellékleteként az Ipari Övezet kialakításának és fejlesztésének koncepcióját
ismertetjük.

A mi szabadságharcaink

Witzmann Mihály országgyûlési képviselô
volt az ünnep szónoka
(Folytatás az 1. oldalról)
A ’48-as magyar forradalom idején Európában egy mély és korszakos átalakulás
zajlott, miként a mai világban is ez történik körülöttünk.
Azt is jól láthatjuk, hogy a történelem
újra és újra aktualizálja 1848/49 szellemét. A forradalom és szabadságharc
ugyanis a nemzetek és az egyének önrendelkezésérôl szól. Mert ne legyenek illúzióink, ma Magyarország újra szabadságharcot folytat.
Ezt a harcot egyelôre nem fegyverrel,
hanem egyenes, nemzeti kiállással vívjuk.
Mi, magyarok pedig újra büszkék lehetünk, hogy mertünk nemet mondani,
mertünk kiállni nemzeti érdekeinkért. A

Születések
Keszthelyi Balázs (Sarang Ale
xandra Borbála és Keszthelyi Attila kisfia) 2016. február 25-én,
Kovács Lilla (Fonódi Vera és
Kovács László kislánya) 2016.
február 17-én született.
Egészséget, boldogságot kívánunk!

Tájékoztatók
és határozatok
a képviselô
testületi ülésen

Az ünnepek jó alkalmak arra is, hogy a település nevében megbecsülésünket fejezzük ki
azoknak az embereknek, akik sokat tettek Balatonszárszó közösségéért. Dorogi Sándor
polgármester Hekeli Klárának, Hüvösvölgyi Péternek és Somogyi Péternek adta át az elismerést.

Egy jelenet az ünnepi mûsorból, amelyrôl tudósítást a 4. oldalon olvashatnak.
mai napon büszkeséggel ünnepelhetünk,
ugyanis a mi szabadságharcaink mindig
elôrébb vitték a világot. Elôrébb vitték,
mert mindig igazuk volt!

Az ünnep meghitt pillanataiban ôszintén kívánom mindannyiunknak: adjon nekünk erôt 1848 hôseinek hazaszeretete
és a szabadságharc eszmeisége.

Vízparti munkák, löszfal-támasztás
Közös összefogás eredményeként március közepére
elkészült az Ond utcai vízpart felújítása. Az üdülôtulajdonosok képviseletében dr.
Balázs Károlyt írt köszönô
levelet, mert a munkálatok a
az önkormányzat és a polgármester úr segítsége nélkül

Várady Tünde

nem valósultak volna meg. A
Berzsenyi utcaiak úgy gondolják, hogy jó és követendô
például szolgál a jövôben is
a hasonló civil kezdeményezések számára.
Az egyik Esztergomi utcai
lakótól is érkezett egy köszönô
levél, amely az ingatlana felet-

ti löszfal megtámasztásáról,
egy betonfal megerôsítésérôl
szól. A nagy esôzések ugyanis az ház falában hagytak
maradandó nyomokat, a vízelvezetés nem volt megoldva.
A szakszerû munkát, a megnyugtató megoldást köszöni a
levélíró.

– Az április 4-i képviselô testületi ülésen a polgármester
tájékoztatást adott a településfejlesztési projektrôl, amelyet a
képviselô- testület elfogadott.
– A 2016. évi üdülési idényre való felkészülésrôl tájékoztatta a testületet Dancsecs Klára, a Mûvelôdési Ház vezetôje,
Cseri Péter a Balatonszárszói
Turisztikai Egyesület elnöke,
Némethné Szabó Magdolna
turisztikai referens, Matkovics
Diána múzeumpedagógus és
Bóka Jánosné a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit
Kft ügyvezetôje.
– Dr. Hódi István háziorvos
és Niklainé Dr. Bátori Beáta
házi gyermekorvos, dr. Ledermayer Ferencné dr. Kovács
Mária fogorvos és Egry Ágnes
védônô is tájékoztatta a képviselô- testületet a települési
egészségügyi szolgáltatásról.
– A Képviselô- testület elfogadta a Balatonszárszói Közös
Önkormányzati Hivatal 2015.
évi tevékenységérôl szóló beszámolót, az Önkormányzat
2016. évi közbeszerzési tervét,
a Települési Egészségtervet, illetve a Helyi Esélyegyenlôségi
Program felülvizsgálatát és az
Intézkedési tervet.
– Fekete János alpolgármester több helyi alapítványnak és
mûvészeti csoportnak ajánlotta
fel képviselôi tiszteletdíját.
– A képviselô testület a
Balatonszárszói
Református Egyházközség részére
300.000.- Ft, a Balatonszárszói Evangélikus Gyülekezet részére pedig 200.000.- Ft támogatást nyújtott. Döntöttek arról,
hogy 9.300.000.- Ft összeget
biztosítanak az önkormányzati
utak kátyúzására az idén.
Határozatot hoztak a Tóparti parkban lévô mellékhelyiség
épületének 4.000.000.- Ft ös�szegben történô helyreállításáról, és döntöttek a központi
strand kerítésének felújításáról.
Kálosiné Gyimesi Mária
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Az Utazás Kiállításokon minden eddiginél nagyobb érdeklôdés kísérte Szárszót, az aktuális kínálatunkat.
Felvételünk a budapesti standon készült. Balra Cseri Péter, a Turisztikai Egyesület elnöke, középen Németh Klaudia, Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens és „aki” mindenütt sztár volt: a híres
egyfejû jelmezében Jáger Viktor.
(Folytatás az 1. oldalról)
A bemutatkozó kiállítások zárásaként
megállapíthatjuk,
hogy a helykiválasztás, és a
megjelenések formái szerencsésnek bizonyultak, mindegyik helyszínen nagy igény
mutatkozott településünk szálláshelyei, programjai, látnivalói iránt. Sikeresnek mondhatjuk bemutatkozásainkat.
Ezúton is megköszönöm Némethné Szabó Magdolnának,
és „ifjú csapatának” áldásos
tevékenységét, már csak azért
is, mert kevesen vállalkoznának arra, hogy szinte minden
hétvégéjüket a család rovására
a köz érdekében áldozzák fel.

De nem elégedtünk meg a
személyes megkeresésekkel,
hanem kiemelt figyelmet fordítottunk, és fordítunk az elektronikus megjelenésre, reklámra
is. Megújult honlapunk gyakorlatilag naprakész információkkal szolgál az érdeklôdôknek.
Az egyesület facebook oldalt
hozott létre /mert a mondás
szerint: „aki nincs a facebookon, az nincs is”/, ahol napi
információk találhatóak településünk aktuális programjairól,
híreirôl.
Az idén nagy várakozással
tekintünk a központi strand
változásaira. Az ezzel kapcsolatos javaslatunkat az elmúlt
év februárjában az önkor-

mányzat felé továbbítottuk, a
Szárszó Kártya bevezetésével
összekapcsolva.
Milyen lesz az idei szezon?
Ezt sok minden befolyásolhatja. Egyesületünk ebbôl egy
szeletet vállalhat fel, ha nem is
kis szeletet. A sikeres szezonhoz szükséges azok közremûködése, akik valamilyen szinten és formában érdekeltek,
és érintettek a vendégfogadásban, kis túlzással mondhatom,
hogy ez szinte az egész lakosságot érinti. Tegyünk hát érte
együtt, hogy ôsszel mindenki
elégedetten dôlhessen hátra
egy kis idôre.
Cseri Péter
a Turisztikai Egyesület elnöke

Csukás
István
köszöntése
A budapesti Petôfi Irodalmi
Múzeum dísztermében köszöntötték április 1-én Csukás István Kossuth-díjas költô-írót 80.
születésnapja alkalmából.
A jeles eseményen többen méltatták munkásságát:   Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke, Pomogáts
Béla irodalomtörténész, E.
Csorba Csilla a PIM fôigazgatója,   Farkas László kritikus
és a Könyvmolyképzô Kiadó
részérôl Katona Ildikó alapító-igazgató és Lele József ügy-

A jeles eseményen a balatonszárszóiak csoportja is büszkén állhatott a Csukás Színház névadója mellé, egy közös fénykép erejéig.
vezetô igazgató, valamint Dorogi Sándor, Balatonszárszó
polgármestere. Valamennyien
hangsúlyozták, hogy Csukás
István nem csak meseíróként
alkot, hanem a 20. század

magyar költészetének egyik kimagasló tehetsége, a boldogság, az öröm keresésének és
megtalálásának költôje.
Még sok-sok szép évet, egészséget és jó munkát kívánunk!”

Az év elsô
szárszói csemetéi
Ebben az évben elôször két
februári újszülöttet – egy kislányt és egy kisfiút – köszöntött
Dorogi Sándor polgármester
a szüleikkel együtt az önkormányzat nevében.
Az emléklappal együtt
adta át a településünk egyenként 100 ezer forintos ajándékát.

Új beruházások, javítások
Ahhoz, hogy a településünkön minden mûködjön, nagyon sok apróbb és nagyobb fejlesztésekre, javításokra van szükség. És néha
a sok kicsi is sokra megy, azaz sok pénzbe kerül. A jelenleg folyó
munkálatokat így összegzi Koplányi László mûszaki vezetô.
Tóparti parkban: A Tóparti park rendezvényeihez az önkormányzat kulturált vizesblokkot szeretne biztosítani. A régi vizesblokk átalakítása már folyik, a tervezett befejezése egybeesik az idénykezdettel.
Felújítás után külön férfi-nôi WC blokk áll a parkba látogatók rendelkezésére. Természetesen akadálymentes WC is lesz, amely alkalmas
lesz pici babák pelenkázására is.
Az üzletsor építése befejezéshez közeledik. A hozzá kapcsolódó
pergola építésének már a befejezô munkái folynak.
A közvilágítást szolgáló lámpatestek cseréje is folyamatban van,
akárcsak az Erzsébet park elavult lámpatestei.
Központi strand: A rossz állapotú, hiányos kerítés szakaszokat új
táblás kerítésre cseréljük. A gyermeköböl tönkrement cölöp partvonalát kijavítjuk. Megújulnak szezonkezdésre a sportpályák, valamint
játszótér. A Központi strandhoz csatlakozó teniszpálya sok éve felmerülô igénye teljesül egy új pihenôhely kialakításával.
Játszóterek: A polgármesteri hivatal épülete melletti játszótér elhasználódott elemei javítását, cseréjét is elvégezzük.
Önkormányzati utak: Az önkormányzat kezelésében lévô utak állapot felmérése megtörtént, javításukat kátyúzásos módszerrel májusban fogjuk elvégezni.

Mire jogosít a SZÁRSZÓ KÁRTYA ?
Az Önkormányzatunk és a Turisztikai Egyesület közös elhatározása,
hogy az idei szezontól bevezetik a Szárszó Kártyát, ami egy olyan
turisztikai kártya, amely számos kedvezményt biztosít az ide látogató
turisták számára. Minden vendég, aki legalább egy éjszakát Balatonszárszón tölt és kifizette az idegenforgalmi adót, jogosult a kártyára.
A kártyát a vendég a szálláshelyen kapja meg, külön nem kell érte
fizetni. Érvényessége a szálláshelyen való tartózkodás idejére szól.
Minden jogosult vendég kap egy listát az elfogadóhelyekrôl (vendéglátóhelyek, üzletek, szolgáltatók stb.), ahol a kártya felmutatásával 5 % -kal olcsóbban juthat egyes termékekhez, szolgáltatásokhoz.
Például a Csukás Színház mûsorai és a József Attila Emlékház is
kedvezményesen látogatható a Szárszó Kártyával.

Strandbelépôk és kedvezmények
2016. június 15-tôl augusztus 31-ig a Mikszáth K. utcai központi
strand belépôdíj fizetése ellenében lesz látogatható. A Képviselô-testület a strand díjait az alábbiak szerint állapította meg:
felnôtt napijegy

600.- Ft

gyermek és ifjúsági jegy (4-18 év)

250.- Ft

kabin (napi)

400.- Ft

értékmegôrzô (napi)

400.- Ft

parkoló

ingyenes

kerékpár megôrzô

ingyenes

A SZÁRSZÓKÁRTYÁVAL RENDELKEZô VENDÉGEK RÉSZÉRE A
KEDVEZMÉNYES FELNôTT NAPI JEGY DÍJA: 200, - Ft.
A jegy egy napra szól, karszalag használatával napi többszöri
belépésre jogosít fel.
Az Önkormányzat mentességet biztosít:
• a 4 éven aluli gyermekeknek,
• a balatonszárszói állandó lakosoknak (személyazonosító
igazolvány és lakcím kártya felmutatása ellenében),
• a strand alkalmazottainak, strandi üzletek bérlôinek és alkalmazottainak
• a strandra munkavégzés céljából belépôknek.
A Szárszókártya igénylésérôl és használatának szabályairól az
Önkormányzat hivatalos honlapján – www.balatonszarszo.hu –
részletes tájékoztatót olvashatnak.
Hegedûs Ágnes

Tájékoztatás vasúti menetrendváltozásról!

Kovács Lilla február 17-én Keszthelyi Balázs február 25-én szüle
született. Édesanyja Fonódi tett. Édesanyja Sarang Alexandra,
Vera, édesapja Kovács László édesapja Keszthelyi Balázs

Tájékoztatjuk a Tisztelt Balatonszárszói Lakosokat és Üdülôtulajdonosokat, hogy az utasokat a vasútvágány felújítása miatt
vonatpótló autóbuszok szállítják. Menetjegyeket a vasútállomáson, valamint interneten (https://jegyvasarlas.mav-start.hu)
lehet vásárolni. A részletekrôl tájékozódhatnak a MÁV forgalmi irodáján, az autóbusz-megállókban valamint a www.balatonszarszo.hu honlapon. Felhívjuk az utazók szíves figyelmét
arra, hogy az utazás elôtt feltétlenül tájékozódjanak az aktuális
állapotról.
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„Szállj költemény, szólj költemény…”
Nem lehet a Költészet Napjának minden
szép pillanatát felidézni. A vendégeink
közül sokan megidézték József Attilát a
szobra elôtt. Ha nézte és hallotta az ôt ünneplôket, biztosan büszke lehetett, hiszen
mindig is sóvárogta a szeretetet, az elismerést.
Attila! Vedd úgy, hogy a Te tiszteletedre hozták el, Neked mondták el ezt a sok
szép verset Somogy- és Tolna megye válogatott versmondói.
A Költészet Napja Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona igazgató asszony alábbi köszöntôjével kezdôdött.
A Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
valamennyi dolgozója, diákja nevében meleg szeretettel köszöntöm Önöket. Külön köszöntöm: Witzmann Mihály országgyûlési
képviselô urat, Bíró Norbertet a megyei
közgyûlés alelnökét, Cser Lajosnét a sió-

foki tankerület igazgatóját, dr. Kis Szilviát
a kaposvári pedagógiai oktatási központ
fôosztályvezetôjét, Göbölös Izolda pedagógiai referenst, köszöntöm a körünkben
megjelent neves mûvészeket, költôket, elismert tanárokat: dr. Horváth Bélát, Nyári
Lászlót, Pécsi Marcellt, köszöntöm Dorogi
Sándor Balatonszárszó –, Rózsás Elemér
Szólád – és Máj Károly Nagycsepely polgármesterét, köszöntöm a zsûri tagjait, a
versmondókat, felkészítô tanáraikat, s minden érdeklôdôt, aki a mai napon hozzánk
látogatott.
Iskolánk ebben az évben 29. alkalommal
ad otthont a József Attila Versmondó verseny megyei döntôjének, melyet minden évben a Költészet Napján tartunk.
A Költészet Napját 1964 óta ünnepeljük,
az egyik legnagyobb hatású költô, József Attila születésnapján, aki egyben iskolánk névadója is, s neves irodalomtörténészek szerint
irodalmunkban ô a mérték.

A Magyar Költészet Napja jó ok arra,
hogy pár percre lelassítsunk, megálljunk és
gondolkozzunk. Gondolkozzunk azokról a
dolgokról, amiket már a költôk is évszázadok
óta próbálnak megfejteni: szeretet, gyûlölet,
isten, világ, haza, háború. A magyar költészet kiapadhatatlan forrás mindazok számára, akik szeretnék megismerni nyelvünket,
kultúránkat és történelmünket.
Mi magyarok méltán lehetünk büszkék
a magyar költészetre, hiszen az egyetemes líra elismert része, fordítások révén
sok országba eljut a magyar költôi gondolat. Költôink is hozzájárultak ahhoz, hogy
megôrizhettük magyarságunk legjellegzetesebb elemét, a magyar nyelvet. Juhász
Gyula szerint költô az, aki megállítja a mulandóság napját az égen, az ô gondolatával
kívánok egy nagyon tartalmas, szép együttlétet a mai napra!
Szállj költemény, szólj költemény
Mindenkihez külön-külön.”

Sikerült!!!

Szalay Miklós képviseli majd
iskolánkat a dunántúli fordulóban. Mellette Tóth Istvánné, zsûri elnök, akitôl az
elismerô méltatást kapta.
Ki ne szeretné a sikert, ki ne
szeretne helyezést elérni, ha
versenyez?! Legyen bármilyen
vetélkedés. Én a költészet napján megrendezett József Attila
szavalóverseny megyei döntôjén vettem részt. Az igazat
megvallva nagyon izgultam.
Hallva a többiek versmondását, nagyon erôsnek éreztem

Hangszeres
verseny
A Balatonszárszói József
Attila Általános- és Alapfokú Mûvészeti Iskola
nemes versengésre hívta
hangszeres növendékeit.
Az április 18-i rendezvényen a zeneiskolánkban tanított összes hangszeres szólista és csoport
képviseltette magát.
A hegedû tanszakról
4, a zongora tanszakról
6, a fuvola tanszakról 7
és a rézfúvós tanszakról
1 versenyzô vett részt a
megmérettetésen.
A legjobbak fogják
iskolánkat képviselni a
Balatonszemesi „Diákmuzsika” Regionális rendezvényen.

Beíratás
– bizalom
Április 14-én és 15-én vártuk
azokat a szülôket, a gyermekük beíratására, akik úgy döntöttek, hogy a mi iskolánkba
kezdje meg általános iskolai
tanulmányait.
Nagy örömünkre szolgál,
hogy minden szárszói óvodába járó, tanköteles korú tanulót a helyi iskolába írattak.
Szeptemberben 18-an kezdik
meg iskolai tanulmányaikat a
József Attila Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskolában, kilenc fiú és kilenc kislány. A gyerekek közül heten
a zeneiskolába is beiratkoztak.
Köszönjük a szülôk bizalmát!

Ízelítô az iskolából

Nagysikerû elôadást tartott József Attila szerelmei címmel dr. Horváth
Béla irodalomtörténész. Olyan volt, mintha valamennyien együtt éreztünk
volna a költôvel, az ô emlékeinek házában. Képünkön a hallgatóság.
a mezônyt. A kaposvári elôdöntô után 22-en jutottak tovább Somogyból és Tolnából.
A kötelezô vers (Urbán János:
Anyanyelvem) elmondásakor
még izgultam, de a szabadon
választott mûben (Náhordy
Ádám:
Közlekedésfejlesztés)
már feloldódtam. Az eredményhirdetésre nagy várakozással

mentem. Nagyon megörültem,
amikor meghallottam a nevem
hisz különdíjat nyertem, továbbjutottam, képviselhetem iskolámat a „ Regôsök Húrján… ”
XX. jubileumi országos vers-és
prózamondó verseny dunántúli
versenyén, melyet május 28-án
Nagyatádon rendeznek meg.
Szalay Miklós 7. o.

„Nincsen hely, mi kiadó”

A leendô kisiskolások és szüleik
Egy játékos, tavaszi hangulatú iskola-bemutatóra invitáltak
bennünket, szülôket és nagycsoportos gyermekünket március
19-re, a szárszói általános iskola pedagógusai.
Bár megszeppenve szorongatták a kezünket, de a kíváncsiságtól csillogó szemekkel tekingettek körbe csemetéink.
Az igazgatónô köszöntése
után bemutatkozott a leendô
tanító néni, Zita néni (Mikulcza
Gáborné), majd az énekkarosok és a zeneiskolások adtak
egy kis ízelítôt a mûvészeti iskola képzésébôl. Ezután a gyerekeink kisebb csoportokban járták végig leendô iskolájuk fôbb

tantermeit, különbözô érdekes
foglalkozásokon vehettek részt.
A sok-sok apró figyelmesség,
a szíves vendéglátás, a kedves,
segítôkész tanárok, mind-mind
hozzájárultak ahhoz, hogy végül valóban pozitív élménnyel
indulhassunk haza.
A szárszói iskolában a múlt
értékei mellett a haladásra, a
jövôre való felkészítésre is nagy
hangsúlyt fektetnek. Az informatika, az idegen nyelvek és
a minôségi zeneoktatás olyan
pluszt adnak gyermekeinknek,
melynek birtokában bátran indulhatnak a nagybetûs Életbe.
Jakab Viktória
szülô

Programjaink
Az emlékmûsor szereplôi
Az 1848-as forradalom és
szabadságharc ünnepi mûsorát Szabó Zoltánné Gelencsér
Ilona és Leicht Károly egy
szép, korabeli tánccal nyitotta
meg. Ezután iskolánk diákjai
irodalmi, történelmi dokumentumok alapján elevenítették fel
a jeles napok eseményeit.
Az ünnepi mûsor forgatókönyvét és koreográfiáját az

igazgató asszony készítette. A
mûsor hangulatához illô zeneés énekszámokat is ô válogatta, és vele készültek a szereplôk
a jelenetekre. A mûsorban fellépett Kósiné Koczkás Magdolna
(hegedû) és Márkus Kata (fuvola). Vinkler Laura vezényelte
a mûsorban közremûködô iskolai kórust, zongorán kísért
Konc-Gállné Gass Emese.

Május 04. papírgyûjtés:
8.00- 16.00 óráig leadhatja
színes, fekete-fehér és karton
papírját az iskolában.
Május 06. Szalagtûzô: a 7.
osztályosok ünnepi mûsor
keretében feltûzik a ballagó
nyolcadikosokra a 8 év elteltét jelzô szalagot.elsôsöknek, szüleiknek, érdeklôdôknek.

Június 09. csütörtök, Zeneiskolai tanévzáró a Mûvelôdési Házban 16.30 órakor.
Június 14. kedd, ének verseny 13,30 órától az iskolai
könyvtárban. Mindenkit szeretettel várunk!
Június 18. szombat 10 óra
ballagás, tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás.
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Repülô ékszerek fotósai

Tudják, hogy van Szárszón
egy csoda: egy botanikus
kert madár-paradicsommal
egyben? Éva, a ház asszonya szenvedélyes virág�gyûjtô lett. Néhány száz
fajtáig néven is nevezte,
számon is tartotta ôket. S ha
már gyönyörködött bennük,
meg is akarta örökíteni. Így
kezdôdött a második számú
szenvedély a fotózás.
Majd jött a harmadik:
minden fára, bokorra, a ház
kiszögelésére egyedi gyártmányú madáretetôt, odút készítettek. Egy-egy szezonban
hat zsák magot fogyaszthatnak el a kedvenceik. A szép
szenvedély elragadta a férjét
is. 1980-tól kezdve párban,
fôleg a környékünkön, – Nezdén, Szóládon – több ezer
„repülô ékszert” fotóztak.
Nem versenyeznek a képeikkel, csak a Fecebook-on teszik
közé kincseiket.

Programjaink
Márjus 4. Közlekedési nap
Május 10. Madarak és fák
napja
Május 17 és 18-án 10–15
óra között lesz a gyerekek
óvodai beiratása. Várjuk a
2013. szeptember 1-je és
2014. augusztus 31-e között született gyermekeket
szüleikkel együtt az óvodába.

A jégmadár, mint a nagy hoho-horgász, a kockás liliom pedig az év virága.
Most már biztosan sokan
ráismernek a Fenyvesi házaspárra, akik az Akácos úton
laknak, szerencsére csak jelképes kerítéssel körbevéve.
Így az utcáról benézve is meg
lehet csodálni ezt a gazdagságot. (Két évvel ezelôtt ôk
kapták a Szárszó legszebb
kertje elismerést).

Fenyvesi Zoltán és Fenyvesiné Sztarnyák Éva könyvelô céget mûködtetnek. Ám
az irodájukba, az ablakon
keresztül is beköszönnek hozzájuk a madárkáik. Persze,
mennek a világ végére is,
mint a mesében, ha megtudják, hogy nyílik a Zalaegerszeg környékén a kockás

liliom – ami éppen az év virága – vagy április 11-én a
kakasmandikó, vagy szólnak
az ismerôsök, hogy megjelentek a Balatonon a piros fejû
kacsák.
Kihívás számukra, ha olyan
virágot, vagy madarat fotózhatnak, ami még nincs a gyûjteményükben.

Május 27. Gyermeknapi kirándulás Törökbálintra
Június 3. Évzáró-ballagás
Június 13-július 3.
Takarítási szünet az óvodá
ban. Elsô nyitási nap: július 4.
Június 13-június 26.
Tisztasági meszelés és takarítás a konyhánál. Az elsô nyitási nap: június 27.

Kirándulás, virágültetés, készülôdés az iskolába
„Gyere tavasz várva várlak,
hozz zöld ruhát fûnek, fának”

Március a megújulásnak, a természet ébredésének hónapja.
Az óvodánk mindenapjaiban
folyó munka is ezt tükrözte.
Március 8-án, a Katica
csoportba járó fiúk tiszteletük
jeléül ajándékkal kedveskedetek a lányoknak és az óvoda
dolgozóinak. Március 10-én
Fenyvesiné Sztranyák Éva és
Fenyvesi Zoltán „Mindennapi
madaraink a természetben”
címû kiállításának ünnepélyes
megnyitására került sor. Két
évvel ezelôtt intézményünk elnyerte a „Madárbarát óvoda”
címet, ezért úgy gondolom,
méltó helyet biztosítottunk
ezeknek a szemet gyönyörködtetô, szívet melengetô
képeknek. A megnyitásra
Dorogi Sándor Polgármester
Urat kértük fel, aki kiemelte a
házaspár elhivatottságát a természet fotózása iránt. Köszönjük Évának és Zolinak a nemes és szép gesztust, hogy a
csodálatos képek nagy részét
óvodánknak ajándékozták. A
kiállítás május végéig megtekinthetô. Minden érdeklôdôt
szeretettel várunk!
A gyerekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével,
a hazafias nevelést szem elôtt
tartva megemlékeztünk nemzeti ünnepünkrôl, az 1848-as
forradalom és szabadságharc
évfordulóján.
Az általános iskola pedagógusai március 19-én iskolába
hívta meg a leendô elsô osztályosokat és szüleiket.
A természet ünnepe tavas�szal, a Víz Világnapjával veszi kezdetét. Ez alkalomból
elsétáltunk a Balaton partjára,
és minden csoport egy-egy

A balatonföldvári Mesevár Óvoda szervezésében
már tizenkettedik alkalommal vettünk részt a meghirdetett sportnapon, amelyre
óvodánk is benevezett. A
nagycsoportból 13, iskolába menô kisgyerek képvi-

selte óvodánkat. A vidám
gyakorlással töltött idô meghozta az eredményt. A versenyen büszkék voltunk a
gyerekekre, mert kimagasló
teljesítményt nyújtottak, és
öregbítették intézményünk
hírnevét.

A Balatont mi is minden évben megajándékozzuk egy szép koszorúval.
virágkoszorúval „megajándékozta” az életet jelentô vizet.
Március 22-23-24-én nyílt
napokra vártuk a szülôket.
Lehetôséget biztosítva, hogy
betekinthessenek az óvodánk
életébe és a nevelô-oktató
munkába. Örülünk, hogy sok
anyuka ellátogatott hozzánk.
A nyílt nap keretén belül Kósiné Koczkás Magdolna a zeneiskola vezetôje a tanköteles
korú gyerekek bevonásával
zene-ovis bemutatót tartott a
szülôknek.
A sok-sok esemény mellett a
nyuszi is ellátogatott hozzánk.
Az elôre elkészített fészkekben gazdag ajándék várta
a kicsiket. Dalaink, verseink,
barkács- és kézmûves foglakozásaink is ehhez a szép ünnephez kapcsolódtak. A régi
néphagyományt felelevenítve
a fiúk meglocsolták a lányokat, és viszonzásul piros tojást
kaptak.

A tavaszi jó idôt kihasználva a Pillangó csoport gyermekei és dolgozói a szülôk szervezésében kirándulni mentek
Balatonlellére, egy lovas tanyára. Az egész napot élményekkel teli programokkal, lovaglással és játékkal töltötték.

Az igazi táltosok mindig megdobogtatják a gyerekek szívét.
Április 22-én a Föld napján
veteményeztünk, virágokat ültettünk és összetakarítottuk az
óvoda környékét. Egy barátságos, esztétikus környezet kialakítására törekedtünk.
Április végén az egyik legszebb ünnepünkön meleg
szeretettel, és május legszebb
virágaival köszöntöttük az
édesanyákat, nagymamákat
és dédmamákat. Megköszöntük a féltô gondoskodást, a
tengernyi jóságot, amit szavakkal alig lehet kifejezni.

Igazi versenyszellem uralkodott a mi csapatunkban is.

Gyurcsekné
Prekáczka Etelka
intézményvezetô
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A Szárszó Néptáncegyüttes 35 éves lett Csodák már pedig vannak
Telt ház elôtt, végig vastaps
kísérte a Szárszó Néptáncegyüttes jubileumi mûsorát,
amelyben felvonultatták a
repertoárjuk régebbi és legfrissebb darabjait: kalocsai,
szatmári, rábaközi, somogyi

kanász, felcsíki, marossárpataki, kazárbokri, mezôföldi
és szilágysági táncokat. Az
együtttes jelenlegi tagjai mellett felléptek az egykori tagok
is. Nagy sikerrel szólót táncoltak az együttes koreográfusai:

Évente 15-20 alkalommal lépnek fel a helyi rendezvényeken, sokfelé
hívják ôket Somogy megyében és megyén kívülre is, de visszavárják
az erdélyi és a lengyelországi testvér településeinken is.

Szigeti Angéla és Papp Károly, valamint László Dorina és
Szugfill Zsolt. A mûsorban énekelt Fodor Anna – aki korábban táncolt is az együttesben
–, Kellerné Hencz Ildikó és az
iskola kamara népdalkórusa.
Kísért: a Dió Banda, zenekarvezetô John Lívia.
A mûsort követôen Dorogi Sándor polgármester méltatta az együttes nagyszerû
produkcióját, és kérte, hogy
továbbra is vigyék jó hírét
kulturális örökségünknek, és
Szárszónak. Valamennyi régi
és jelenlegi táncosnak átadta
a jubileumi emlékplakettet, és
az oklevelet.
A születésnapi partit a csillagszórós torta és a díszlövéses aranyesô koronázta meg.
És nem maradt el a hajnal hasadtáig tartó táncos mulatság
sem.

Az ANYA ezer árnyalata – egy könyvben
Az élet legnagyobb vívódása
és gyönyörûsége anyának lenni. Regôs Judit áldott állapotban is sorozatosan átélte ezt
az élményt, de éli a mindennapokban is, és ezen túl is. Sôt,
„kicsike vigyázzon, egyszer
nagymama lesz”, sôt akár
dédnagymama...
A saját tapasztalásán túl 15
éve foglalkozik az anyaság
„buktatóival”, és százszámra
gyûjtötte össze a klinikai tapasztalatokat, amelyek egy
könyv megírására inspirálták:
Nem születtél anyának. A cím
azt sugallja, hogy sok minden ösztönösen, magától értetôdôen megtörténik, amikor
a baba megszületik, de sok
minden tanulható, védônôtôl,
a nagymamáktól, a barátnôktôl, de még idegen internetezô
hozzászólásokból is.

Regôs Judit – négy gyermekétôl ölelve. Ezzel a képpel kívánunk
minden Édesanyának boldog Anyák Napját. (Judit budapesti lakos
ugyan, de szíve, mint nyaralóé, erôsen húz Szárszó felé.)
Nagyon jó ízût beszélgettünk a szerzôvel április 15-én,
az önkormányzat dísztermében – aki megnyugtatott: ne
akarjunk tökéletes édesanyák

Dan János

Dan Jánosné

Nagyon megosztó témakört
választott dr. Almacht Ottó, –
a Szárszóért, a Városért Egyesület elnöke – a legutóbbi, beszélgetôs estre: Cigánykérdés
– Magyarkérdés. Akik szeretnének lendíteni ezen a közös
ügyön, eljöttek.
Vendégünk volt Dan János
baptista presbiter, örökbefogadó szülô, 12 gyermek apja
feleségével együtt, valamint
Bogdán László, Cserdi község
polgármestere.
Mindhármójukban rendkívüli embereket ismertünk meg, akikre úgy gondolok: a jó Isten hívta el ôket,
vagy bízta meg a feladattal.
Dan János és felesége a kétgyermekes családok szokásos
életét élte, és mindig szívesen
vállalt önkéntes munkát. Így
segédkezett a nádasdi kastély
felújításánál is. Mire készen
lett, elhívták, hogy az egészet
lakja be. Eladta a meglévô ingatlanát, és beadta a közösségébe. Elôször nevelôszülôként
fogadtak öt cigány gyermeket,
majd örökbe is fogadták ôket.
Majd csaknem évenként, a fe-

Bogdán László
lesége áldott állapotba került,
s még született öt gyermekük.
Így összesen 12 gyermekes
szülôk lettek. A teremtô olyan
gazdagsággal áldotta meg
ôket, hogy megint új, saját
házat építettek, – kiköltözve a
kastélyból – és olyan farmjuk
van, ahonnan külföldre szállítják a különleges jószágokat. A
gyerekek egy kivétellel tanult,
szorgalmas emberek lettek.
Bogdán László a többségében
cigány lakta Cserdi községet, és
a lakosait segítette gazdagsághoz, munkához, emberi jóléthez. ô maga 13 éves korában
kapta az elsô saját cipôt. Most
elegánsan öltözik. Fürdôszobákat építenek, fóliasátorban különleges paradicsomokat, zöldségeket termesztenek, és ebbôl
adakoznak a rászorulóknak.
Lehetne ôket utánozni? Persze. Akinek van bátorsága. De
alighanem a szentlélek áldására van szükség, hogy valakire
ennyi érték rábízassék. Ráolvasásra nem megy.
Pünkösdi csodának éltük
meg a velük való találkozást.

Víz: maga az élet vagy!

lenni! Elég, ha jók vagyunk, s
mindig a gyermekeink mellett
vagyunk. S ez nem is kevés,
mert ez egy életre szóló non
stop készenlétet jelent.

Egy „Gyöngyszem” üzlet
Bónay Lászlóné, Bea 1980
óta él Balatonszárszón. Amíg
a család gyermekei – Robi és
Mónika – picik voltak itt dolgozott az anyuka a szárszói
oviban, majd általános iskola pénzügyi ügyintézôjeként.
Majd Siófokon dolgozott a
bátyja üzletében, és ékszerbecsüs vizsgát tett. Az élet úgy
hozta, hogy saját vállalkozást
indíthatott. A párja mindig
teljes erôvel támogatta és segítette a háttérmunkában. A
Gyöngyszem nevû kiskereskedelmi üzletben ékszerkészítéshez kreatív alapanyagokat,
kellékeket árusított, és mellette
a saját készítésû ékszereket
is. A fûzött ékszerek készítése
mellett beleszeretett az üveg
formázásába, átalakításába
is. Majd, hogy az anyagokat
kombinálni is tudja, soproni és

budapesti tanfolyamokra járt,
ötvös-iparmûvészeti kurzusra.
A múlt évben érlelôdött meg
a gondolat, hogy Szárszón
is megnyithatná – a lakása
szomszédságában - a bemutatóteremét. Azóta itt dolgozik a
Zrínyi utca 6 szám alatt vállalkozó kézmûvesként: ékszereket készít ásványból, üvegbôl
valamint alkalmi és esküvôi ékszereket tervez és készít.
2013-ban a Mesterségem
címere könyvsorozat, Ötvös

és ékszerkészítô kötetében
mutatták be üvegékszereit. Az
idén, márciusában az atv csatornáján a Fapados menyegzô
sorozat második epizódjában
mutatták be esküvôi ékszermunkáit. Tervez üvegtálakat, egyedi lakberendezési tárgyakat és
foglalkozik üres palackok újra
hasznosításával. A Szárszó
Csillaga 2015. díj tervezése és
elkészítése megtiszteltetés volt
számára. Jelenleg a zeneiskola díjai készülnek. A bemutató
terem mindenki számára megtekinthetô, mindenkit sok szeretettel várok, elôzetes idôpont
egyeztetés szerint.
Elérhetôségeim:
bonay.laszlone@gmail.com
tel: 20/3720230
facebook: BeaBizsu Bemutató
terem és Webáruház
webshop: www.beabizsu.hu

A gyerekekkel együtt köszöntöttük a Magyar Tengert.
A Nôk a Balatonért Egyesület
a Víz Világnapja alkalmából
minden évben ugyanabban az
idôpontban húsz Balaton parti
helyszínen szervez családoknak Víz napi Balcsi partit. Így
tettük ezt Szárszón is, március
20-án, vasárnap délutánra invitáltuk a gyerekeket, szülôket,
nagyszülôket a központi strandra. Természetes anyagokból,
fûzfavesszôbôl, borostyánból,
apró virágokból koszorút készítettünk, amivel megkoszorúztuk
a Balatont. Iskolánk három tanulója verset mondott. Felelevenítettük a régi tóparti szokásokat,
foglalkozásokat a Szárszó címû
antológia alapján. Ezt vidám,

felszabadult játékok követték:
kötélhúzás, bówling, melynél a
bábokat vízzel töltött mûanyag
palackok helyettesítették. Vízi
pisztollyal célba lôttek a gyerekek mûanyag poharakra.
Mindehhez a felnôttek is kedvet
kaptak. Úgy érezzük, érdekes,
tartalmas, tanulságos délutánt
töltöttünk együtt.
Egy Saint-Exupéry idézettel
zárjuk ezt a rendezvényt: „Víz!
Se ízed nincs, se zamatod, nem
lehet meghatározni téged, megízlelnek téged anélkül, hogy
megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az
élet vagy.” /
Kilvingerné Molnár Margit
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Kerty parti,
harmadszor

Szárszói Majális
Öreghegyi Szabadidô Park

2016. május 1. 11.00-20.00
Sok szeretettel hívjuk a családokat és a baráti társaságokat
vidám MAJÁLIS rendezvényünkre!
9.00 Zenés ébresztô a faluban
11.00 Pörköltfôzô verseny hozott anyagból,
csapatok nevezése: Fekete Jánosnál 30/5589-141.
12.00 „Jó ebédhez szól a nóta” a Jakab-duóval
13.00 Kóstolás a nagykondérból, a szárszói borokból,
lángos, kürtôs kalács támogatói jegy ellenében!
14.00 Családi és gyermek programok:
Arcfestés, kézmûves játszóház
Karate szakosztály bemutatója
Játékos ügyességi kutya bemutató
Zenél a Koktél Együttes: Csala Csilla és Domján Tamás
16:30 Fôzôverseny eredményhirdetése
Csúszdás légvár, körhinta egész nap díjtalanul!
A rendezvény alatt zenél a Jakab-duó. Büfé!
Rossz idô, esô esetén programok, vendéglátás a mûvelôdési
házban!
Májusfaállítás április 30-án, 17 órakor a Szárszói Fiatalok
csapatával a Szabadidô Parkban.

Fiatalok
Egyesület

Immár harmadik alkalommal
szerveztük meg a szárszói fiatalok kerty partiját. A változatosság kedvéért pincepörköltet
fôztünk, segítségünkre volt Sarang László és Zotter András.
Szôlôsgyöröki barátaink ismét
eljöttek! Újból volt csocsó,
darts, karaoke, fifa és újításként guitar hero xbox játék.
Köszönjük a támogatóinknak,
hogy ez a rendezvény ismét
létrejöhetett.
Mûvelôdési Ház Balatonszárszó,
Dorogi
Sándor,
Fekete János, Nagy Zoltán,
Tefner Tibor, Cseh Imre,
Kôröshegyi Mûvelôdési Ház,
Veszprémi Pincészet,
Gutman Pincészet, Fáncsi Hegyi
Pincészet,
Búzás Pincészet
(Kötcse), Cseh Sándor (Teleki), Csizmás Arnold, Szôke
András (Nagycsepely), Péter
Zoltán.

Szárszói Tüzes Esték
2016. június 24. 21.00 óra
Fáklyás felvonulás
katonai hagyományôrzôk
kíséretében, Szent Iván éji
tûzgyújtás a Tóparti parkban.

Mindenkit várunk sok szeretettel!

5 éves

a Csukás Színház!
A palacsintás király
Zenés mesejáték

2016. június 26. (vasárnap)
10.30

Gyermeknapi családi délután

Fitness órák
• Szárszón: meridiántorna
hétfôn és szerdán, jóga és
zumba kedden, aerobik hétfôn és csütörtökön.
• Zamárdiban, a Hotel
Wellamarinban: Órarend:
http://www.wellamarin.
hu/orarend-188.html

2016. május 28. (szombat) 13 órától
a Családosok Szárszóért Civil Szervezet és a
József Attila Mûvelôdési Ház szervezésében.
Szeretettel hívjuk a gyermekes családokat programjainkra:
aszfaltrajzverseny, kézmûves játszóház, játékos vetélkedôk,
csillám tetoválás, lángos evô verseny, tombola, meglepetések.
Egész nap csúszdás légvár és trambulin!
Minden gyermeket, szülôt büfével várunk. Kellemes délutánt és
jó szórakozást kívánunk a család minden tagjának!

Kárpát-medencei Halászléfôzô Verseny
és Kárpát-medencei magyar nóta, népdal
és operett est
2016. június 4-én
(szombat)

az Összetartozás Napján.

„VARRJUNK A SZABADBAN!”
A Szárszói Öltögetôk VARRÓS PIKNIKRE
várják az érdeklôdôket szeretettel
2016. június 18-án, szombaton 15-19 óra között,
helyszíne a Csukás Színház terasza.
Vendégünk lesz Budapestrôl a FOLTOS
MAGYAR MODERN KLUB.
Kérjük, hozzák magukkal a megkezdett és kész munkájukat.
Ismerkedjünk, osszuk meg és adjuk át önzetlenül
jó és rossz tapasztalatainkat,
ezzel egymás munkáját segítjük.
Belépés ingyenes!

Balatonszárszóért

VIII.
Nemzetközi Kórustalálkozó
2016. június 25. (szombat) 17.00

A Bölcsföldi zsámoly

a Csukás Színházban.
Vendégeink lesznek:
Szent Kinga Kórus (Budapest)
Magyar Vöröskereszt Canterino Kórusa (Budapest)
Seven Houses Gospel Choir & Band (Balatonboglár)
Siófoki Nôi Kar (Siófok)
és a házigazda Soli Deo Gloria Kórus (Balatonszárszó).
Szárszó TV mûsorrendje:
Magazinmûsorral minden hónap
második és negyedik hétfôjén 19
órakor jelentkezünk: 2016. május
9-én, 23-án, június 13-án, 27-én. Ismétlés az adást követô
szombaton14 órakor, vasárnap 10 órakor,
hétfôn 19 órakor.
Email: szarszotv@gmail.com.

Többek érdeklôdésére kö
zöljük, hogy dr. Bölcsföldi
József találmányának leírása
hol érhetô el az interneten.
A tanár úr ugyanis egy-egy
példánnyal megajándékozta az ELTE-t és a Budapesti
Mûszaki Egyetemet.
http://metal.elte.
hu/~dlab/dlab.htm
http://physics.bme.hu/
node/629  
(Egyben elnézését kérjük,
hogy az elôzô lapszámunkban egy évvel megtoldottuk
a korát. Még csak 79 éves.)

József Attila Emlékház Információk * MEGNYITOTTUNK
május 1. vasárnap: Ingyenes belépéssel várjuk kedves vendégeinket!
június 25. szombat: Múzeumok Éjszakája
ÚJDONSÁG!
Múzeumi bolt: ôrizd meg az élményt!
Válogass emléktárgyaink és kiadványaink széles választékából kedvezô áron!
NYITVATARTÁS Elôszezni nyitvatartás április 11-tôl június 30-ig:
10:00-17:00 óráig.
		
Hétfô szünnap
Elérhetôségek: 06 30/8649-134, jaemlekhaz.szarszo@gmail.com
PROGRAMOK

Matkovics Diána múzeumpedagógus
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Labdarúgás: A reménységeink, a díjazottjaink
Bozsikos gyerekeink tavasszal két kültéri
tornán vettek részt, amelyet Balatonföldváron rendeztek.
U11: 3 mérkôzés, 1 gyôzelem (Karád) 2 vereség (Boglár illetve Szemes)
oklevéllel díjazott: Zelei István
U13: 3 mérkôzés, 3 gyôzelem (Látrány, Karád illetve Lelle ellen) oklevéllel
díjazott: Mihályi Bence
U7: Fesztivál Díjazott: Szentkirályi
Márk
U9. Fesztivál Díjazott: Farkas Christopher
Pusztai Gábor

✟ Gyászközlemény
Székács Mihályné (Sepsi Ilona) 2016.
január 20-án,
Németh Ferencné (Heckl Mária Ilona)
2016. február 19-én,
Ábrahám Istvánné (Stark Katalin) 2016.
március 1-én,
Szalai József 2016. március 2-án hunyt
el.
Részvétünket fejezzük ki a gyászoló családoknak.

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

Karate gyôzelmeink – népes mezônyben
A szigetszentmiklósi városi sportcsarnokban rendezték meg február 20-án a
Hungarian Tatami Karate Cup elnevezésû
nemzetközi karate versenyt, ahol 9 ország
54 klubjának 580 versenyzôje mérte ös�sze a tudását.
Szekér Bálint junior kata kategóriában
arany érmes lett.
Március 20-án az angyalföldi Láng
sportcsarnok adott otthont a Kodomo Kupának, ahol Jerkus Brájen formagyakorlat
és küzdelem versenyszámban is ezüst érmet szerzett.
Március 19-én két karate versenyen is
érdekeltek voltak a Balaton Budo versenyzôi, ezek közül az egyik a Tökölön megrendezett Kakusei Országos Bajnokság,
ahol 17 klub 260 versenyzôje mérette

Csapatbajnoki eredmények:
Somogy megyei bajnokság:
Lengyeltóti I.-B.szárszó I. 10:8
Tabi VSC- B,szárszó I. 9:9
Két mérkôzés van vissza a bajnokságból, de már biztos, hogy csapatunk Siófok mögött ezüst érmes lesz, megismételve elôzô bajnoki
eredményét.
Dél-Balaton Környéki bajnokság:
Fonyód II.-B.szárszó II. 7:3
B.földvár-B.szárszó III. 9:1
B.földvár-B.szárszó II. 4:6

Zamárdi-B.szárszó III. 8:2
B.szárszó II. Zamárdi 8:2
B.szárszó III.-Siófok Góliát o:10

Második csapatunk a kilenc fôs mezônyben a negyedik helyet
szerezte meg, harmadik csapatunk, ahol a csapat nyolcvan százalékban nôi versenyzôket szerepeltettet, jól megállta helyét a férfi
mezônyben.
Az iskola második osztályába heti egy alkalommal a testnevelési
óra keretébe megkezdôdött az asztalitenisz oktatás, ahol a tanárnô
munkáját Hüvösvölgyi Péter is segíti.

Nagyné Kelemen
Krisztina
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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

Mogyoródon Fonód Balázs 3. helyezett lett.
ebben a kategóriában, és formagyakorlatban 3. helyezést ért el: gratulálunk Balázs!
Szekér Bálint junior kata versenyszámban ezüst érmes lett.
A tavasz folyamán még két pesti valamint egy zalaegerszegi verseny vár ránk,
illetve május 21-én, Fonyódon rendezzük
meg a városi Sportcsarnokban a házi
versenyünket, ahová minden szurkolót és
érdeklôdôt szeretettel várunk!

Asztalitenisz – ezüstérmes csapatunk! Szárszói tavaszi foci rendezvények

A fotókat készítették:
Grazsyna Kusiak,
Szôke György,
Cseri Péterné,

meg magát. Eredmények: Nagy Rebeka 7
é. shiko dachi bronz-, kumite ezüst-, Szappanos Lídia 8 é. kata bronz érem, kumite bronz érem, Simon Zoltán felnôtt kata
bronz- ,kumite arany-, Fekete Attila 12-13
é. kumite bronz-, Farkas Christopher 8 é.
kumite ezüst érem.
A másik verseny a Szekszárdon megrendezett Széki Kupa volt, ahol
Simon Boldizsár kadett katában bronz
érmet szerzett, Susóczki Richárd Kadett
katában ezüst érmes lett, Szekér Bálint junior katában ezüst érmet szerzett.
Április 2-3-án rendezték meg a WKF
Karate Magyar Bajnokságot Mogyoródon, ahol idén elsô alkalommal bemutatkozhattak a fogyatékkal élô sportolók
is. Csapatunkat Fonód Balázs képviselte

Régi idôk focija (1967)

BOZSIK Balatonszárszón:  
U-11/13 2016. ápr. 23. szombat 9 óra
U- 7/9   2016. máj. 21. szombat 10 óra
VI.KID Familia Kupa Balatonszárszón:
2016.máj. 28. szombat 9:30 óra
KAMINO Kupa (Balatontour 2016) Balatonszárszón:
2016.jún.11. szombat 9 óra
S.M. Nôi Kispályás Bajnokság:
6. ford.   2016.máj. 1. vasárnap 10 óra Balatonszemes
7. ford.   2016.máj. 7. szombat 10 óra Nádasladány
8. ford.  2016.máj. 14. szombat 10 óra Balatonszárszó
9. ford   2016.máj. 21. szombat 10 óra Balatonlelle
10. ford. 2016.máj. 29. vasárnap 10 óra Siófok

