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Szárszó a 40. Nemzetközi Utazás Kiállításon
Országjáráson ajánljuk az Év Települését

A Balatonszárszói
Nagyközségi Önkormányzat és a József Attila Általános Iskola tisztelettel meghívja Önt és kedves
családját az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc emlékére rendezendő ünnepségre

2016-ban az ÉV Települése díjat elnyert Balatonszárszó ismét versenybe száll a vendégek megnyeréséért. Ez
a cím növeli az ázsiónkat, mert kulturált, virágoktól pompázó,
biztonságos, nyugodt, de számtalan programmal, vidámsággal, kulturális és művészeti élménnyel tűzdelt nyaralást kínálunk vendégeinknek.
A Balaton régió közösen mutatkozik be több, nemzetközi utazási kiállításon. A hagyományos média megjelenések
mellett, találkozni kell a potenciális ügyfelekkel, vendégekkel,
hiszen a személyes beszélgetések napjainkban egyre inkább
felértékelődnek, – mondta el Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens az idei szezon előkészületeiről.
Tavaly már részt vettünk Lipcsében november 16-20. között,
valamint Kecskeméten az idei február 24-25-i utazás kiállításon.
Következik Magyarország legnagyobb nemzetközi utazási
seregszemléje: 2017. március 2-5. között. Várunk mindenkit
szeretettel a 40. Nemzetközi Utazás Kiállításon Budapesten,
Hungexpo Vásárközpont A pavilon Balaton régió standján.
„Házhoz” visszük még Balatonszárszó jó hírét a Miskolcon, Debrecenben és Szolnokon rendezendő utazás kiállításokon is.

2017. március 15-én (szerda)
10 órára
a balatonszárszói
művelődési házba.

„Volt egyszer egy Március…” címmel
az ünnepi műsorban közreműködnek
• az általános iskola tanulói,
• a Szárszó Néptáncegyüttes táncosai.
• Zenél a Dió Banda népzenekar
• Ünnepi beszédet mond:
Somogyi Péter
Egyre népszerűbb hobbi a nyaralók körében a horgászat

Jubilál a Költészet Napja

Szirmay Endre, Szapudi András, Tornai József, Fodor András,
Csoóri Sándor, Simon Ottó, b. Gyarmati László 1993-ban a művelődési ház színpadán
Április 11-én évtizedek óta minden József Attiláról szól Balatonszárszón. Így történik ez már ötven
éve. 1967-ben kezdődött Ázsóth
Gyula iskolaigazgató vezetésével.
Ebben az időszakban országos
József Attila szavalóversenyeket
is rendeztek, 1967-ben, 68-ban,
72-ben, 74-ben, amelyeket a Magyar Televízió is közvetített.
1988-ban folytatódott az országos figyelmet keltő megemlékezések, költészet napi ünnepségek sorozata, amelyet Nemes
Márta tanárnő és az általános
iskola tantestülete szervezett meg
minden évben. Ez idő alatt több
ezer diák, tanár, író, költő, művész látogatott el hozzánk, hogy
őrizze és tovább vigye József Attilai szellemiségét.
Az irodalmi élet nagyjai közül
sokan tartották fontosnak, hogy
jelen legyenek rendezvényünkön,
tisztelegjenek a huszadik század
egyik legnagyobb költőjének eleven emléke előtt. Az elmúlt három
évtizedben Kossuth- és József Attila-díjas költők és művészek is
elsődlegesnek gondolták, hogy
éppen Balatonszárszón ünnepel-

Meghívó

Elismerő plakettek átadása.

Megfontolt pénzügyi tervek
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
2017. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási főösszege 644 683 000 Ft. Ezzel a lényeges
adattal kezdődött az a pénzügyi beszámoló, ami
az idei költségvetés alapját képezi. Ezt hagyta
jóvá a képviselőtestület, a legutóbbi, februári ülésén.
A bevételek állami támogatásból 219 280 000
Ft, átvett pénzeszközökből 41 493 000 Ft, adóbevételekből 246 250 000 Ft, és saját működési
bevételekből 41 041 000 Ft állnak.
Az önkormányzat az előző évi pénzmaradvány alakulását 96 439 000 Ft-ban tervezi.
A működési kiadások a személyi juttatásokból,

a munkaadót terhelő járulékokból, a dologi kiadásokból, a szociális kiadásokból, pénzeszköz
átadásból, támogatás értékű kiadásból tevődnek
össze.
A személyi juttatások tervezett összege 144
030 000 Ft, a kapcsolódó munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett összege 33 379 000 Ft. A személyi juttatások között az önkormányzati és a Közös Hivatal
alkalmazottainak bére került megtervezésre. A
tervezés során figyelembe lett véve a minimálbér
emelkedése, a járulékok tervezése során a járulék
mértékének csökkenése.
(Folytatás a 2. oldalon)

A halgazdálkodás
és a nagy Ho-Ho-horgászok
Dr. Troszt Tibor, Nemes Márta,
Takáts Gyula, Kleb Zoltán, Hász
Veronika és Mauthner Katalin
József Attila első sírhelyénél
1992-ben
jék a Költészet Napját. Oldalakat
töltene meg mindenkit felsorolni,
íme néhány név azok közül, akik
velünk ünnepeltek: Csoóri Sándor,
Csukás István, Somlyó György,
Tüskés Tibor, Gyurkovics Tibor,
Tornai József, Pomogáts Béla, Czigány György, Fodor András, Takáts Gyula, Garamvölgyi László,
Berecz András, Sebő Ferenc, Hegedűs D. Géza, Molnár Piroska,
Bánffy György, Kaláka együttes.
2017-ben, nagy költőnk születésnapján, immár 30-dik alkalommal hívjuk a versszeretőket
Balatonszárszóra.
Dancsecs Klára

Régen láttunk a művelődési
házban ennyi férfit együtt, mint
ezen a téli estén, amelyre a Nők
a Balatonért Egyesület helyi
csoportja és a művelődési ház
invitálta meg a közönséget egy
halas összejövetelre. Persze, a
meghívott előadó volt a nagy
vonzerő: Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit
Zrt. vezérigazgatója. Tehát, a
nagy Ho-Ho-horgászokat vonzotta, hogy most aztán mindent
megtudjanak, milyen feltételekkel lógathatják a pecabotot a
vízbe, és ígér-e jó fogást, aki
minden tud még a halak járásáról is. Nem csalódtak, mert
mindent megtudtak, amire kíváncsiak voltak. A nagy öröm,
hogy egyre kedveltebb hobbi
a horgászat, ami családokat,
gyerekeket is kiülteti a partra.

Szári Zsolt a NABE-s hölgykoszorú közepén és mellette a diákok
Ám, hogy ne csak (a) halljon a halakról a közönség,
Kusiak Grazyna, a NABE
csoportvezető kitalálta, hogy
halas-kóstolóval
egybekötik
ezt a találkozót. A rendezvényre meghívták a Siófoki
Krúdy Gyula Szakgimnázium

www.balatonszarszo.hu

és Szakközépiskolát, amelynek
mesterszakács oktatója, Keresztes Tibor két tanítványával,
Hegedűs Viktóriával és Rofrics
Kolosssal öt féle halból el is készíttette és kínáltatta a különlegességeiket. Sajnálhatja, aki
nem kóstolhatta.
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Elfogadták az idei költségvetést
(Folytatás az 1. oldalról)
Dologi kiadásokra 187 506 000
Ft-ot tervezett az önkormányzat.
A szociális kiadások körébe
az önkormányzat által pénzben, illetve természetben nyújtott támogatásokat és ellátásokat soroljuk. A tervezett összeg
9 400 000 Ft.
Az egyéb működési célú kiadások az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak ellátásával kapcsolatosan merülnek
fel.
Ezen kiadásokra az önkormányzat 177 622 000 Ft-ot
tervezett. A kiadások között
szerepel a Balatonföldvári
Többcélú Kistérségi Társulásnak fizetendő összeg, mely
az orvosi ügyelet, labor díját
tartalmazza, itt szerepel a civil szervezeteknek nyújtott támogatások összege, illetve a a
Balatonszárszói Százszorszép
Óvoda Óvodafenntartó Társulás részére nyújtott támogatás
és a Szárszóért Nonprofit Kft.
részére biztosított támogatási
összeg.

Dr. Tomka Ákos a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság vezetője terjesztette elő a költségvetési tervezetet. Mellette Tefner
Tibor képviselő és Kálosiné Gyimesi Mária főtanácsos
A tartalék tervezett összege
40 000 000 Ft.
Beruházási kiadásként 44
769 000 Ft lett tervezve. A beruházások között kisértékű tárgyi
eszközök, informatikai eszközök, egyéb gépek, berendezések, irodai bútorok irodai eszközök beszerzése szerepel.
A beruházási kiadásokon
belül az önkormányzat felújítási kiadásként 36 073 000
Ft-ot tervezett. A tervezett cé-

Településünk tervei
digitális térképen
2017. március 20-án hétfőn 18.00-kor a József Attila Művelődési Házban közmeghallgatást tartunk, amelyen Balatonszárszó
Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetését ismertetjük,
valamint a koncepciótervet készítő tervezők bemutatják Balatonszárszó átfogó fejlesztési terveinek az elmúlt hónapokban készült
új elemeit.
Az átfogó fejlesztési koncepció alapját biztosító Helyi Építési
Szabályzat jogszabályok szerint esedékes megújításán dolgozó
településtervezők a munka jelenlegi állásáról adnak információt.
A településünk koncepciójának kidolgozásában résztvevő szakemberek várják az érdeklődő kérdéseket.
Mindenkit hívunk – Balatonszárszó településfejlesztési elképzeléseit bemutató – lakossági fórumunkra.

90 évesek
köszöntése
Fulmer Jenőné
Emerencia néni,
Dorogi Sándor
polgármesterrel

Bakos Gyuláné Erzsi néni
családja körében

Haász Ádámné
Júlianna néni a lányával
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

lok a Művelődési Ház alapjának helyreállítása, az esővíz
elvezetés végleges megoldása,
a Csukás Színház tetőszerkezetének felújítása, egyéb az
önkormányzat
tulajdonában
lévő ingatlanok felújítása, a
település útjainak, járdáinak
felújítási munkálatai. A temetőben végzendő felújítások, a
közvilágítás rendszerének korszerűsítése, a Polgármesteri Hivatal épületének felújítási munkálatai. A felújításra tervezett
összeg a tavalyi évhez képest
jelentős emelkedést mutat.
A költségvetés tartalmazza
az önkormányzat intézményeinek – a Közös Önkormányzati
Hivatal, József Attila Művelődési
Ház, Balatonszárszói Százszorszép Óvoda – finanszírozását,
illetve a Szárszóért Nonprofit
Kft.-nek nyújtott támogatás ös�szegét.
Balatonszárszó Nagyközség
Önkormányzatának 2017. évi
költségvetését a képviselő testület jóváhagyta.
Dr. Tomka Ákos

Választási félidőben
Köszönöm a választóknak, hogy
szavazataikkal megtiszteltek és
felhatalmaztak arra, hogy képviseljem Őket ebben a választási
ciklusban, – mondta Fekete János alpolgármester. – Képviselői
munkámban az előző ciklusban
megkezdett munkánkat szeretném
folytatni: így a civil szervezetekkel
kialakult jó kapcsolat erősítését.
Fontosnak tartottam és tartom a
helyi sport-szakosztályok munkájának támogatását. Szoros és
jó kapcsolatot tartok a helyi oktatási, nevelési intézményekkel
(óvodával, iskolával), mert nagyon fontos, hogy a gyermekeink
megfelelő körülmények között és
színvonalon kezdjék meg tanulmányaikat településünkön.
Ugyanilyen
szívügyemnek
tekintem az idősek helyzetét, a
velük való törődést: támogatom
a gondozó-hálózat fenntartását,
működtetését.
Mint alpolgármester részt veszek a bizottságok munkájában.
A jövőre vonatkozó elképzeléseim között legelső helyen szerepel a nyári turizmus fejlesztése,
hisz meggyőződésem szerint ez

jelenti a település fejlődésének a
motorját.
A múlt évben bevezetett
strandbelépő rendszerét – az első
évi működés hibáit, problémáit
kiküszöbölve – az elkövetkező
nyári szezonra javítani, ésszerűsíteni kell.
A lassan egy éve megformált,
kialakult nagy fejlesztési elképzelésünk, háttér munkálatai továbbra is folynak. Ezek megvalósulása
településünket egy új dimenzióba
helyezi. A betervezett új intézmények, fejlesztések, új munkahelyeket, lakhatási lehetőségeket, a
fejlődés egy robbanásszerű változását jelentheti. A településünkön
jogos igény, hogy legyen bölcsőde, hiszen ez az édesanyák munkába állását teszi lehetővé.
Mindezek megalapozzák azt
a törekvésünket, hogy a jövő évben pályázzunk a városi rang
elnyerésére, mely komoly munkát
jelent számunkra. Mindent megteszek annak érdekében, hogy
Szárszó a választási ciklus hátralévő részében tovább fejlődjön,
és a szárszóiak érezzék, hogy
mindez értük és velük történik.

A jogász és a tervező beszámolója
A szándéknyilatkozatokban
– sok jobbító szándék is van
Több száz magántulajdonban
lévő kis parcellára, területre van
szüksége az önkormányzatnak
ahhoz, hogy hosszú távú fejlesztési tervét, és magát a város-rendezést megelőlegezze, majd megvalósítsa. A szándéknyilatkozatok
beszerzésével, az adás-vétel előkészítésével a képviselőtestület az
Ivanovits és Káldy Ügyvédi Irodát
bízta meg.
Megfelelő ütemben folytatódik
a projekthez szükséges ingatlanok
szándéknyilatkozatainak beszerzése. A személyes találkozások
alkalmával tanácsot is tudunk

nyújtani a tulajdonosoknak az ingatlanaikat érintő egyéb problémák megoldásában is, – mondta
el a február eleji képviselőtestületi
ülésen dr. Ivanovits Andrea. A tulajdonosok nagyon együttműködők
és minden hétfőn, amikor irodánk
Szárszón fogadja az ügyfeleket,
lehetőség van a projekt jogi ügyeit
érintő felvilágosítások megadására. Ezzel párhuzamosan az egyes
fejlesztési helyszínekkel kapcsolatosan bekapcsolódtunk a részletes
egyeztetésekbe. Levélben és szóban is kapunk jobbító szándékú
javaslatokat, amelyeket azután

személyes tárgyalásokon részletesen megbeszélünk. Ebből is látszik,
hogy az emberek figyelemmel kísérik az eseményeket. Annál pedig nincs is jobb, ha a szárszóiak
sajátjuknak érzik a település ügyét,
azt segítik, és aktívan részt vesznek
benne.
Terveink szerint, mihamarább
megkezdődik a nem szárszói lakosok és üdülőtulajdonosok megkeresése, annak érdekében, hogy
a hiányzó szándéknyilatkozatokat
beszerezzük, illetve folytatódnak a
konkrét projekthelyszínekkel kapcsolatos egyeztetések.

Helyszínrajzok, látványtervek, új ötletek
A képviselőtestület január 30-i
ülésén Baranya Szabolcs építész tervező számolt be a HAP
tervezőiroda eddig munkájáról, amelyet a képviselő testület
a Balatonszárszó hosszú távú
tervezési munkálatainak kidolgozásával bízott meg.
– 2015. szeptemberében
kezdtük meg a projektötletek
alapján az átfogó településfejlesztési koncepcióterv kidolgozását Balatonszárszóra. A projekteket csoportokba rendeztük,
ezzel is segítve az áttekinthetőségüket. Elkészítettünk egy teljes
anyagot, leírásokkal, helyszínrajzokkal és több ízben látványtervekkel, mondta a tervező.
A koncepcióterv alapján
kezdődött meg és készült el a

gazdasági elemzés és indult el
a szándéknyilatkozatok beszerzése.
Az eltelt idő alatt több új
elemmel bővült a munka. A
legújabb elgondolások szerint bevonjuk a fejlesztésbe a
Hősök - tere és a Szemesi út
sarkán lévő két telket, aminek
megpróbálunk a helyszínhez
méltó funkciót találni. Szintén új
elem, a Szemesi út keleti végén
lévő, jelenleg fás-ligetes terület,
amire kiemelt minőségű szállásépület elhelyezését tervezzük.
További elem az általános iskola közelében található, volt
ÁFÉSZ épület hasznosítása,
amit oktatási létesítményként,
vagy szállásfunkcióval, szolgálati lakásként és hotelként

lehetne működtetni, egész éves
kihasználtsággal. A lakóterületi
fejlesztések közé bekerült a Tavasz utca környékén található
jelenleg üres terület. Az önkormányzatnak szüksége van
egy segédanyag-raktározásra
alkalmas területre, ennek kialakítása az ipari övezet szabad
területén lenne megoldható.
Ahogy polgármester úr is
említette, a mai napon több
egyeztetés is történt a projektekkel kapcsolatban, pl. a vitorláskikötő elhelyezése és kialakítása
miatt volt megbeszélés a későbbi használók képviselőivel, valamint sikerült egyeztetni a konferencia-központok és szállodák
képviselőivel a további szükséges teendőket.
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Strandunk a jövő évtizedre Nosztalgia éttermünk: a Véndiófa
Balatonszárszó a nyári forró
napokon a legalkalmasabb pihenőhely a gyermekes családok
számára. A homokos gyermeköböllel rendelkező strand új
élményekkel, modern háttér-infrastruktúrával bővül, hogy egész
évben – elő- és utószezonban is
- színes szolgáltatásokat nyújtson az aktív pihenni vágyóknak
és családoknak.
Az új főépület a Strand és
Wellness Központ a korábbi
Tóparti Étterem helyére épül.
Benne baba-mama barát infrastruktúra, napozóterasz,- amely
egyfajta kilátó és fotópont is egyben - lenyűgöző kilátással a Balatonra, illetve az Északi Partra.
A Központi épületben különböző hőfokú szaunák, gőzfürdő, aromakabinok, gyermekés felnőtt medencék, jakuzzik
gondoskodnak a test és a lélek
megújulásáról. A fejlesztés keretében megszépül a teljes strand
területe, amelyen színes gyermekjátszótér épül vízijáték-elemekkel, továbbá egy különleges

multimédiás szökőkút kerül elhelyezésre, valamint az időjárás
kihívásainak is ellenálló strand
és pihenőbútorok kerülnek kialakításra.
A kisgyermekkel érkezőknek,
a baba-mama barát világ nem
csak egy medencét, hanem pihenőszobát, játszóházat is jelent.
A gyermekek szórakoztatásáról
pedig sok-sok játék és animációs program gondoskodik, amíg
szüleik a szaunában pihennek
vagy egy lazító masszázson
töltődnek fel. A családi élményfürdőben minden a családok kényelmét szolgája.
A strand fejlesztésével egy
időben megújul a Tóparti Park
is, egy rekreációs és kondicionáló park kerül kialakításra, a téli
hónapokban üzemelő időszakos
korcsolyapályával.
A Hírmondó jelenlegi számának mellékleteként a Partmenti
fejlesztések kialakításának részletezett koncepcióját ismertetjük.
Várady Tünde Ildikó
fejlesztési koordinátor

A jó emlékezetű szárszóiaknak még néha eszében jut, amikor nem jutottak át a 7-es úton, a
Véndiófa Étterem előtt egyik oldalról a másikra.
Ez többek között ennek az Európa-hírű étteremnek volt köszönhető. Itt találkoztak a szétszakított
német családok, de aki külhonból ide látogatott,
nem mehetett haza egy itteni étek nélkül. Nemes
Pál vitte a 70-es években ezt a nagyhírű üzletet,
ami szenzációs magyaros konyhájáról volt ilyen
nevezetes. Egy-egy ebéd idején háromszor is helyet cserélt a vendégsereg, előfordult, hogy egy
héttel előre kellett helyet foglalni a benti, vagy a
kerthelyiségben.
Püspök Zoltán tulajdonos elhunyta után felesé-

Ilyen betyáros bálokat is rendeztek annak idején

Nagyon sok külföldi őrzi ezt a képet a Véndiófáról. Még postai levelező lapon is küldözgették
ge, Ildikó viszi az üzletet, aki szinte minden munkakörben helyt tudott állni. Az akkori csúcson 56an dolgoztak az étteremben és plusz a zenészek.
A hatalmas konyhában ezerszámra tálalták a cigánypecsenyét, a halászlét, a gulyást, a süllőt egyben sütve, a pacalt, a körmös bablevest, birkasültet, a belsőségből készült ételeket, a Szárszócskát,
(a mai sajttal töltött csirke mellet) a Bugylibicskás
fatányérost, amihez járt a fából faragott bicska.
Ildikó azt mondja: nem csak nosztalgiából, hanem azért is ragaszkodik az ilyen és ehhez hasonló étkekhez most is, mert vannak, akik még ma
is ezeket kedvelik. Meg is főzi, el is készíti, csak
előre tudnia kell a mennyiséget, hogy az alapanyagot beszerezze.

Díjak, elismerések az ünnepi csillogásért Húsvét előtt – 40 nappal
Decembertől egészen január végéig csillogtak, villogtak
Szárszó utcái, terei. A Turisztikai Egyesület és a NABE szárszói csoportjának felhívására
tavaly minden eddiginél többen vállalkoztak, hogy néhány
csillaggal hozzájárulnak az
ünnepek fényének emeléséhez.
Ezt ismerte el Dorogi Sándor
polgármester és Cseri Péter,
a Turisztikai Egyesület elnöke
azon a januári összejövetel
a Véndiófa Étteremben, ahol
megköszönték a település lakóinak, hogy egyre többen csatlakoztak a Szárszó Csillaga
nevű felhíváshoz, és a fény-füzérek ünnepi díszbe öltöztették
a települést, meghittebbé varázsolták Szárszót. Mint minden
évben, most is díjazták a legkülönlegesebb házak, épületek
dekorációját. A magánházak

Dorogi Sándor polgármester adta át a díjat az óvoda képviselőinek: Városiné Fodor Ágnes óvónőnek és Vargáné Naár Szilvia óvodavezetőnek
kategóriájában különdíjat kapott Fónai Lászlóné, dr. Schumann Béla és Kovács Imréné.
Az üzletek és intézmények közül különdíjat kapott a Hotel

Két Korona, az Anno Taverna Étterem és a Százszorszép
Óvoda. Oklevéllel ismertek el
17 üzletet (szolgáltatót) és 59
magánházat.

A nagyböjti idő Húsvét előtt negyven nappal (a vasárnapokat nem
számolva), Hamvazószerdával
kezdődik. Két jellegzetessége van:
egyrészt előkészít a keresztségre,
illetve a már megkeresztelt emberek istengyermeki életének megújítására, másrészt pedig figyelmeztet bennünket a bűnbánatra.
Feladatunk ezen Szent Negyven
napon: Többet imádkozzunk,
olvassuk a Szentírást-lelki olvasmányokat; bűneinket felismerjük
és azokat megbánva, új életet
kezdjünk; lelkigyakorlaton vegyünk részt; még buzgóbban
segítsük a testi-lelki gondokkal
küzdőket. A böjt-önmegtagadás
ma is időszerű! Jézussal közösséget vállalunk és magunkat megfékezve, Isten akaratát szeretnénk
így felismerni majd megtenni!
Valahol olvastam: A pénteki hús
böjt kiterjed embertársainkra is,

vagyis „emberhúst se együnk”!
Ez azt jelenti, hogy egymást sokszor megszóljuk, rágalmazzuk,
bántjuk, ezáltal az életén „csámcsogunk”, mintegy „felfaljuk” őt.
Szóböjt, megszólás böjt is létezik!
A jót-szépet vegyük észre és terjesszük!
Húsvét a legnagyobb ünnepünk, ezért ötven napon át ünnepeljük! Jézus feltámadása a
mi feltámadásunkat is jelenti. Ő
ura a halálnak is, „hiszem a test
feltámadását és az örök életet”
– valljuk örömmel, az Apostoli
Hitvallásban. A keresztségben
újjászületve, Jézust követve, Isten
gyermekeiként éljünk itt a földön,
hogy az örök életet, igazi örökségünket egykor megkapjuk! Haljunk meg egyre inkább a bűnnek
és éljünk Istennek!
Borza Miklós
plébános

Regös István – szárszói lokálpatrióta Adél, az új Kft. ügyvezető
Balatonszárszó a szívem csücske – vallotta meg Regös István
a MIX Magazin tulajdonos
főszerkesztője, a legutóbbi képviselőtestületi ülésen, annak apropóján, hogy ismét készülünk
a nyárra. Azt mondta: nagyon
szerencsés, hogy Szárszón felismerték, hogy milyen nagy a
tolongás, a verseny a vendégekért. Itt néha a bőség zavarával
kell megküzdeni, minden nap
történik valami. Egyre többen
látják ennek az eredményét.
Ezt viszont hiába akarja egyedül egy polgármester, ehhez a
település egésze kell. Büszkék
lehetnek erre az itt lakók. Nem
csak elszólásból mondta településünkre a várost, mert szerinte
minden együtt van ahhoz, hogy

a címet el is nyerje. Mint a MIX
Magazin főszerkesztője ígéretet tett, hogy továbbra is figyelemmel kísérik és megjelentetik
a jó történéseket.
Reméljük jó hírverésünk lesz,
hiszen az online oldaluknak
200 ezer látogatója van.

Kertész Adél már több mint fél
éve dolgozott a Szárszóért Nonprofit Kft. megbízott ügyvezetőjeként, majd 2016. év végén a
képviselőtestület megerősítette és
véglegesítette tisztségében.
– Igyekeztem kezdettől fogva jó kapcsolatot kialakítani a
munkatársakkal, s ha lehet, még
szebbé, még tisztábbá varázsolni a települést. Ehhez szükségünk
van a lakosság, az üdülő-tulajdonosok támogatására, hiszen
akkor tudjuk jó színvonalon
ellátni a feladatainkat, ha mindenki betartja a köztisztaságra,
a szemét, a nyesedék kihelyezésére, a lomtalanítás időpontjaira
vonatkozó előírásokat.
– A Kft. munkatársainak – a
közfoglalkoztatottakkal karölt-

ve- a nyári szezonban nagyon
sokat kell dolgozni azért, hogy a
vendégeink is elismerjék ezt az
erőfeszítést. Már megkezdtük a
nyári felkészülést, a tavaszi feladatok megszervezését. Minden
igyekezetemmel azon leszek,
hogy a múlt évben elnyert Év
települése címhez az idén is méltók legyünk.

Bárányos Bencét és édesanyját,
januárban köszöntötte Dorogi
Sándor polgármester és ekkor
adta át az önkormányzat 100
ezer forintos ajándékát
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A mi iskolánkról Kalandos verseny
Diákjaink országos sikere

Iskolánkból 7 csapat nevezett be a Szalay Könyvkiadó által meghirdetett játékos, online versenyre,
melynek feltétele egy könyv elolvasása. A csapatoknak különböző feladatokat kell megoldaniuk, az
olvasottakhoz kapcsolódóan. Izgalom, játék, élvezet és cél a fődíj, utazás egy élmény parkba. A kiadó
képviselője 2017. február 9-én személyesen jutalmazta meg a munkában eddig eredményesen dolgozó
gyerekeket. Képünkön akik kalandoztak: a felsősök és az alsósok csapata.

Rendhagyó magyar óra
Nagy siker: egy iskolából két győztes: Zergi Dominika és Skiba Regina
A Palóc Társaság a Kárpát-medencei általános iskolásoknak
kiírt tanulmányíró pályázatán
iskolánk két diákja is díjazott
lett. Január 22-én a MAGYAR
KULTÚRA NAPJÁN, Budapesten
a Magyarság Házában mintegy
kétszáz meghívott jelenlétében
vehették át jutalmukat. Skiba Regina 8. osztályos tanuló 1956-

ról szóló (riport a nagybácsival)
esszéjével első helyezést, Zergi
Dominika 7. osztályos pedig
Fogjuk egymás kezét címmel
megírt tanulmányával 3. helyezést ért el. Méltán voltak büszkék a két nagylányra a jelenlevő
szülők, családtagok. Gratulálunk nekik és mi is nagyon büszkék vagyunk rájuk!

A szép magyar beszéd döntősei
Iskolánkban
hagyományosan
megrendeztük a Kazinczyról elnevezett szép kiejtési versenyt. A
felső tagozatosok közül 21-en olvastak fel egy szabadon választott, majd egy kötelező szöveget.
A zsűri értékelése alapján a két
kategória első helyezettje képviselhette iskolánkat a balatonboglári területi döntőn. Családi
viadal volt, hisz Nagy Vivien 8.
osztályos és Nagy Zoltán 6. osztályos tanulónk versenyezhetett
február 10-én, s öregbítették iskolánk hírnevét.

Nagy Zoltán és Nagy Vivien a
dobogósok

használati tárgyakon át a mai ifjúság számára korszerű multimédiás kiállítási anyagot. Remélhetőleg
ezzel közelebb került a diákjainkhoz a költő, aki túlszárnyalta verseivel a mindennapi élet gyötrelmeit. Fiatal kora ellenére jól látta társadalmának problémáit,
hitelesen jelenítette meg az emberi lelket.Köszönjük a
lehetőséget Matkovics Diána múzeumpedagógusnak.

A mi kéziseink
Négy évvel ezelőtt még nagy
volt a lelkesedés, amikor a
Siófoki KC kézilabda szakosztályának egyik vezetője utánpótlás- toborzó körútján a mi
iskolánkból is kiválasztott 1415 lányt. Jó kis kirándulás volt
busszal az edzésekre járni, ám
kevesen bírták a terhelést.
Ketten maradtak: Szalai
Petra és Végh Viktória. Nagy
áldozatot vállalnak, hiszen Volán-busszal utaznak, heti 3-4
alkalommal, és a hétvégi mér-

kőzésekre is. Mikor tanulnak
egyáltalán? Például út közben,
amit lehet. Amit nem, azt pedig
otthon. Petra, aki a serdülők
csapatában játszik néha az éjfél is könyvei között találja. De
a sport termeli a „siker-hormonokat”, aminek már meg is van
az eredménye, hiszen a siófoki Perczel Mór Gimnázium két
tannyelvű tagozatára jelentkezett. Így kézilabdás pályafutását is ott folytathatja.
Viktória az U-13 csapat tag-

SZMK-bál Badárral

Kis Mesemondó
Az alsó tagozatosok decemberben megrendezett mesemondó
versenyéről 2 diákunk jutott tovább a Balatonföldváron szervezett Kis Mesemondók Találkozójára. Betegség miatt csak az
egyik versenyző tudott részt venni. Kovács Brigitta 2. osztályos
tanuló arany minősítést kapott.
Felkészítő tanára: Reichert Tünde.

József Attila életútjának, költészetének áttekintése után
a Szárszón írt verseivel, leveleivel ismerkedtünk meg.
Aztán a községben élő hagyományról, József Attila
emlékének őrzéséről beszélgettünk a 8. osztályosokkal. Ezután rendhagyó magyar órára érkeztünk a József Attila Emlékházba. A tanulók rögtön „birtokba
vették” a kiállítóteret, a kinagyított emlékképektől a

Január 14-én is megrendeztük
a szülői munkaközösség által
szervezett hagyományos délutáni Tini Discot a gyerekek
részére, valamint a felnőtteknek
az esti bált.
Nagyon jó hangulatban telt
a játékos-zenés délután. Sok izgalmas játékban vehettek részt
a gyerekek. Az elmaradhatat-

lan pizzát a szülők készítették
óriási mennyiségben. A tombolahúzás sikere nem maradt el.
Az esti bálon a Maxim Trió
varázsolt fergeteges hangulatot.
A svédasztalos vacsora nagy sikert aratott. Az est sztárvendége
Badár Sándor volt, aki poénjaival szórakoztatta a közönséget.
A bál bevételéből a tervek

Végh Viktória és Szalai Petra a
szárszói kézilabdás lányok
ja pedig a veszprémi Noszlopy Gáspár Gimnázium német
előkészítő és sport-tagozatára
jelentkezett.

szerint a felső tagozatosok a
Parlamentet látogatják meg,
míg az alsósok Székesfehérvárra fognak kirándulni.
Ezúton szeretném kifejezni
köszönetemet
mindazoknak,
akik az est megszervezésében
bármilyen formában részt vettek, és tombola tárgyakat ajánlottak fel.

Iskola bemutató Mókás zeneiskolai farsang
Kovács Brigitta az oklevelével

Előzetes híreink
• A József Attila szavalóverseny elődöntője Kaposváron március
2-án (5-6. osztály) majd március 16-án (7-8. osztály) lesz. Akik ott
verset mondanak: Szalay Ábel és Pacskó Szilvia 6. osztály, Szalay
Miklós 8. osztály és Orsós Eszter 7. osztály.
• Iskola bemutatóra várjuk leendő elsőseinket szüleikkel március
18-án 9 órakor
• Április 11-én 30. alkalommal ad otthont iskolánk a József Attila
versmondó verseny megyei döntőjének

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is
meghívjuk leendő első osztályos tanítványainkat és szüleiket egy játékos,
könnyed iskola bemutatóra. Ebben
az évben március 18-ra szervezzük
ezt a programot 9 órai kezdéssel. A
rendezvény célja, hogy a jövő elsősei
megismerkedjenek tanító nénijükkel, az
iskolai körülményekkel, s már előre örüljenek, hogy szeptembertől milyen szép,
tágas, jól felszerelt környezet, kedves
felnőttek, segítőkész diákok várják őket
új „munkahelyükön”. Ez alkalommal 18
nagycsoportos óvodás kap meghívót.
Sok szeretettel várjuk őket szüleikkel
együtt!

A művelődési házban, február 16-án mókás, farsangi növendék hangversenyt tartott a zeneiskola. A kis művészek a
zeneszámokat jelmezben adták elő. Ebből az új kezdeményezésből szeretnénk hagyományt teremteni, mivel egy nagyon
jó hangulatú, vidám rendezvény sikeredett az ötletből.
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A Százszorszép Óvodánk életéből
Örültek, hogy jelmezbe bújhattak Kötcsén vendégségben
„Itt a farsang áll a bál” a Százszorszép Óvodában. A farsang
előtti heteket a szorgos, vidámsággal teli készülődés előzte
meg. Álarcokkal, bohócokkal,
színes szemüvegekkel díszítettük az óvodát. Megmutattuk
sokoldalúságunkat az ötletek és
a kézügyesség területén. A szülők igyekeztek a gyerekeknek
fantáziába bővelkedő jelmezeket készíteni. Tapsolhattunk
a rég múlt idők meséjét idéző
kedves maskaráknak, de rácsodálkozhattunk a mai kor hőseire is. A jelmezbe bújt kicsiket jó
érzéssel töltötte el, és lelkesítette
a sok-sok taps, amivel megjutalmazták őket. A felvonulás után
zsákbamacska, gyerektánc színesítette a délutánt. Köszönetünket fejezzük ki a szülőknek

A Pillangó Csoport farsangi tablója
a különleges süteményekért, és
üdítőkért. A gyerekek kedvükre válogathattak a finomságok
közül.
A farsangi fánk evése sem
maradt el. Egy régi szólás úgy

A Szárszói Katica csoport mesejátékának szereplői
tartja „Aki farsangkor fánkot
eszik, annak a viharban a szél
nem viszi el a háza tetejét”!
Élményekkel gazdagodva, jól
érezte magát gyermek és felnőtt
ezen a farsangi délutánon.

Jó szomszédunk: Kötcse
Kötcsén kevesen vannak a nyugdíjas korosztályból. Az ott születettek ugyanis, még fiatalon
másutt próbáltak szerencsét:
Szárszóra, Siófokra, Székesfehérvárra költöztek. Sokan
elmentek a minden élők útján,
az örökösök pedig eladták az
ingatlant, egy-két évtizeddel
ezelőtt még szép pénzt kaptak
érte. Németek, osztrákok vettek
meg hetven portát. Jó szolgálatot tettek ezzel, rendben tartják
a portát. Többen nyári rezidenciának használják ebben a
csodálatos környezetben fekvő
házakat. A polgármester viszont
sopánkodik, hogy nem mindenki állandó lakos, s így nem jár
az állami normatíva.
Dr. Feledy Gyula polgármester öröme viszont, hogy nem
mennek el a mai fiatalok. A másik büszkesége, az iskola-óvoda együttes, amiért mindig is
sokat harcolt. Olyan családias,

Az 1940-es csoport kép

Az előző évek hagyományait
folytatva, január 27-én a Kötcsei Tagóvodánk meghívására
3. alkalommal került megrendezésre a „Tündérek Nyelvén”
szóló mesedélutánunk. Nem
véletlen, hogy éppen a januárt választottuk a rendezvény
megtartásához. Ez a hónap
az, amikor a hosszú téli estéken
előkerülnek a szülők, nagyszülők mesekönyvei, és jut idő egyegy történet elolvasására. A
szépen felújított Kötcsei Közösségi Ház volt a mesedélutánunk
helyszíne. Tagóvodánk először
a kecskegidák történetével,
majd a „Szomorú királylány és
a csodafurulya” zenés mesefeldolgozással lépett a közönség elé. Színvonalas jeleneteik
előadásával kivívták az érdeklődők tapsviharát.
Óvodánk Katica csoportja az
„Okos libák” című verses mesét

elevenítette fel. Örömmel szerepeltek a gyerekek. A Pillangó
csoportosok az újév köszöntő
verseik után a műsorukba a szülőket is bevonták. Táncos mozdulatokkal kísérték „A nád a
házam teteje” című dal, amel�lyel nagy sikert arattak. Jó érzés
volt felnőttként – ha csak egykét órára is – a mesék világába
visszamenni és ismét gyereknek
lenni. Az előadások után csokit,
és a délutánt jelképező tündér
szimbólumot kaptak óvodásaink. Szemet gyönyörködtető finomságokkal teli asztalok várták
a kicsiket. Több féle gyümölcsből és süteményből válogathattak a gyerekek és a szülők. Az
összefogás szép példájáról tett
bizonyságot a Kötcsei Óvoda
valamennyi dolgozója és szülői
közössége. Köszönjük a kellemes, tartalmas délutánt, amelyet
együtt töltöttünk.

A múlt évi Kerbájt Ünnep résztvevői
meghitt légkört teremtenek az
itt dolgozó pedagógusok, hogy
évtizedes, hűséges munkájukért
mindenki megkapta a Kötcséért
Emlékérmet.
A képviselőtestület jó gazda
módjára vigyáz minden fillére: most fejeződött be a szen�nyvíz-hálózat építése, az idén
pedig következik az utak, járdák
rendbetétele. Pályázati pénzből
szeretnék tovább csinosítani Kötcsét. Például a Vásártéri buszmegálló fordulójába egy takaros kis parkot terveznek, mely a
kistérségi gyalogos és kerékpár
túraútvonal megálló- és pihenőhelye.

Amikor megszűnt az itteni körjegyzőség, önként csatlakoztak
Balatonszárszóhoz.
Nem bánták meg, valóban jó
szomszédságban élnek. Lényegében csaknem mindent helyben tudnak intézni a lakosok,
és pénzügyileg is függetlenek
maradtak. S hogy a település
lakossága elégedett a tisztségviselőivel bizonyítja: az öt tagú
testületből hárman már a negyedik ciklusukat töltik. A polgármester pedig a „mesebeli” hetediket, s mindezt kiválóan ötvözi
az állatorvosi hivatásával, és a
festészet iránti rajongásával és
művelésével.

A Balatonboglári Kézilabda
Akadémia
Sportcsarnokában két
izgalmas
mérkőzést
szurkolhatott végig iskolánk 30 sportszertő
diákja január 31-én.
Igen nagy élmény volt
számukra a híres győri
női csapat, férfi ágon
pedig a veszprémiek remeklése

A kötcsei óvodások – a Kecskegidák történetének szereplői

Iskolai foci csapatunk Muzslán vendégszerepelt február 14-én egy
szlovákiai hagyományos teremfoci tornán, ahol a negyedik helyezést szerezték meg a jó hangulatú, barátságos mérkőzéseken
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Visszapillantó

Évértékelő és új formaruha
A játék jutalma: vitamin-bomba a Polgárőröknek

A Meridián-tornások csapata megmozgatta az egész társaságot.
A Nők a Balatonért Egyesület évek óta
meginvitálja farsang idején a játékos
kedvű szárszói csapatokat egy vidám
vetélkedőre. Február 11-én, a művelődési házban Horváth István játékvezető,
mint „masiniszta” is beindította a gőzöst,
hogy a nyolc csapatot beizzítsa. A Meridián tornások vezetője még rátett egy
lapáttal, és jól bemelegítette a társasá-

got. Ezután már garantált volt a jókedv,
és izgalmasak a Szíjj Ágnes által összeállított feladatok. Ez az összejövetel sem
múlhatott el a legegészségesebb falatok,
a lila-hagymás zsíros kenyér nélkül, amit
teával, forral borral öblíthettek le a résztvevők. A humoros nevű csapatok mind
elismerő oklevelet és egy vitamin-bomba
ajándék csomagot kaptak.

Abban a múlt évi több ezer órai szolgálatban az egyik legnemesebb, hogy
a Polgárőreink ezen a hosszúra nyúlt
kemény télen különös figyelmet fordítottak a külterületeken lakók és az egyedül
élőkre.
Apáti Kinga Csilla, Balatonszárszó
Polgárőr Szervezetének vezetője nagyon
büszke a csapatára, hiszen tavaly an�nyi elismerésben részesültek, ami példa
értékű egész Somogy megyében. Dr.
Piros Attila megyei rendőrfőkapitány
egy siófoki és a Balatonakalin rendezett
közgyűlésen szólt elismeréssel a Szárszón folyó munkáról. A múlt év mérlege:
3582 óra szolgálatot teljesítettek a polgárőreink, 48 alkalommal a rendőrök
munkáját is segítették.
December 30-án az évzáró rendezvényen Bocz Józsefnek és Torma Jánosnak, az itteni szervezet két alapító tagjának köszönték meg, hogy 23 éve, s

Bocz József és Torma János – aranyérmes polgárőreink
most, a nyugdíjas éveikben is időt és
energiát szentelnek, hogy településünk
békés, biztonságos legyen.
Ezen az összejövetelen vehették át új
öltözetüket is a szervezet tagjai, hiszen
a pályázaton nyert 400 ezer forintot elegáns sötétkék kabátra és nadrágra költötték, és láthatósági mellényt is vásároltak.

Boszik és a kabarésok a bálon

Fiatalok farsangja
A Szárszói Fiatalok Egyesülete harmadik alkalommal szervezett a művelődési házban Farsangoló címmel játékos furfangos vetélkedőket, kicsiknek
és nagyoknak. Több különböző vidám
feladatban mérettették meg magukat a
jelenlévő gyerekek, és nagy örömünkre
a szülők is beálltak, hol egymás ellen,
hol a gyerekükkel közösen a játékba.
Kézműveskedtek Láposiné Pozsega Piroskával, és a csillámtetoválásnak is
nagy sikere volt, Pál Noémivel. Fánk,
zsíros kenyér, tea, forralt bor és üdítő
is volt bőven! Este karaokével záródott
a program!

A Boszik vidám csapata

Farsangi fánk-evő verseny nélkül nincs is
mulatság

Újbor-kóstoló
Ez év januárjában hagyományteremtő
szándékkal Új Évi Borkóstólót tartottunk!

A bor illata az első, amit a szakemberek
beszippantanak az első korty előtt

Amikor már minden borosgazda elvégezte a szőlőjével, mustjával, majd az
ebből erjesztett finom borával kapcsolatos nagy mukálatokat, akkor kezdődik az
a sok kis aprólékos, odafigyelős részlet,
amivel még csiszolni, szépíteni lehet az
egész év munkáját megkoronázó finom
nedűt. Ebben játszik nagy szerepet egy
ilyen Borverseny előtti vizit, amikor is
pártatlan, gyakorlott és hozzáértő szakemberek mondják el egy – egy bormintáról az építő jellegű őszinte véleményüket.
A bor tisztaságát, illatát és ízét nagyon
sok tényező határozza meg, mint például a bor feldolgozása során használatos
eszközök, szerszámok, gépek vagy a
tárolásra használt hordók, tartályok. Reméljük, ezáltal még finomabb borokkal
örvendeztethetjük meg a balatonszárszói
és környékbeli borok szerelmeseit!
Nagy Zoltán

Erre szokták mondani, hogy ez az igazi
farsang: ha a jó édes mamájuk is nehezen ismer rá a szereplőkre. Már pedig
ez történt februárban, a farsang farkán,
amikor a polgárőrök rendezték meg a
hagyományos báljukat. Most már felfedhetjük, ők voltak a boszik, akik fantasztikus sikert arattak: Apáti Kinga Csilla,
Bartha Mercedes, Horváthné Tatai Kata-

lin. Kovácsné Bartha Gabriella, Kusiak
Grazyna, Szipliné Tarsoly Anikó, Torma
Marianna és Tókáné Rózsa Andrea. A
kabarétársulat is két új jelenettel készült
a mulatságra. Akik megnevetették a közönséget: Csehi Andrea, Dancsecs Klára, Hajdú Judit, Németh Adrienn, Krukk
József, Györkös Szabolcs, Jáger Viktor
és Tefner Tibor.

Armand kiállítása
Trageser Hermannt, művésznevén Armand-t, valamint társát, Zombori Évát is
bemutatta Kormos László február 3-án,
az önkormányzat aulájában rendezett
kiállítás megnyitóján.
Trageser Hermann Bad Kissingenben,
egy bajor kisvárosban született, és az
első akvarelljét 7 évesen készítette. Később a festészet különböző technikáit
autodidakta módon sajátította el. 2013
óta élnek Balatonszárszón, s a házukban
egy új, tágas alkotói műhelyt alakított ki,
mely lehetővé teszi az egyre szerteágazóbb változatosabb alkotások létrehozását.
Jelen kiállítás megrendezése Balatonszárszó nyitottságát, művészet iránti ér-

Kormos László, Zombori Éva és Armand
a kiállítás ünnepélyes megnyitóján.
deklődését és fogékonyságát jelzi. És azt
a magyarokra jellemző figyelmet, tiszteletet mutatja, hogy a más országból érkező nálunk otthonra találhat, elismerést
szerezhet.
A nagy érdeklődéssel kísért megnyitón
Zeneiskolánk tanárai működtek közre.
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Szárszói Majális
2017. április 29-30.

„Én egész népemet fogom
nem középiskolás fokon
taní- tani!”

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt

XXX. Jubileumi Költészet Napja
rendezvényünkre
2017. április 11-én (kedd)
a balatonszárszói József Attila Általános Iskolába.
09:00 órakor
		
10:30-kor
		
14:00
		
		
15:00
		

ünnepélyes megemlékezés,
koszorúzás József Attila szobránál.
József Attila szavalóverseny Somogy
megyei döntője általános iskolások részére
„Költőink Szava” a József Attila Emlékházban
Kultúr Találka együttes verskoncertje
Vendég Mohai Gábor előadóművész
A szavalóverseny eredményhirdetése,
díjkiosztás, a győztesek bemutatkozása

Kedves Szárszóiak és Üdülő Tulajdonosok! Várunk sok szeretettel az önkormányzat és a művelődési ház vidám Majális rendezvényére, színes programokkal
az öreghegyi szabadidő parkba.
április 29. (szombat) 10 óra
I. Balatonszárszói kutyaszépség verseny
április 30. (vasárnap) 11 óra
Családos programok, arcfestés, csillámtetoválás, kézműves játszóház, Kiskanál Főzőtanoda CSEMETE haddal, interaktív repülőgép makett kiállítás és makett építés nemcsak gyerekeknek.
„Kedvencem és én” rajzpályázat eredményhirdetése
Egész nap ingyenes ugrálóvár kicsiknek és nagyoknak!
Csapatok nevezését várjuk a főzőversenyre 30/558-9141
www.facebook.com/balatonszarszo.nagykozseg/
30/5924-246

Folytatódnak a

mozgás programok
a Kistérségi
Egészségfejlesztési Iroda
és a Szabadidő
Szakosztály
támogatásával
február 20-tól
június 9-ig.
Művelődési házban:
Aerobik: hétfő 19:00, csütörtök 17:30
Zumba: kedd 17:45
Meridián torna: hétfő, szerda 16:00
Óvodában:
Jógatorna:
kedd 17:30

A Balatonszárszói
Önkormányzat
meghirdeti
XVI. Borversenyét,

melyre Szárszó, Szólád, Teleki,
Kötcse, Nagycsepely bortermelői nevezhetnek.
A borbírálat időpontja: 2017. április 21.
A műsorral, vacsorával színesített eredményhirdetés
2017. április 22-én 18 órakor lesz a művelődési házban.
További információ, vacsorajegy rendelés a szervezőknél:
Nagy Zoltán 20/553-0580; Tefner Tibor 30/560-3690.
A műsor megtekintése ingyenes.
Fellép a Szárszói Kabarétársulat
és a Szárszó Néptáncegyüttes

Húsvétváró
játszóház
2017. április 8. (szombat) 14.30
Húsvéti játszóház, tojásfestés,
kalácssütés, vidám játékok.
Sok szeretettel várjuk a gyermekes családokat!

„Kedvencem
és én”
rajzpályázat

Kérjük, rajzold le kedvenc
háziállatodat a lakókörnyezetében és/vagy magaddal! A rajzokat a Községi
Könyvtárban vagy az iskolai könyvtárban adhatod le
Eredményhirdetés
április
30-án, a Majális rendezvényen lesz. Május 3-tól a
pályázatban leadott rajzokból kiállítás nyílik a Községi
Könyvtárban.

Könyvtári hírek
mûsorrendje:
Magazinmûsorral minden hónap második
és negyedik hétfőjén 19 órakor jelentkezünk:
2017. március 13-án és 27-én, április 10-én
és 24-én.
Ismétlés az adást követő szombaton 14 órakor, vasárnap 10 órakor, hétfőn 19 órakor.
Email: szarszotv@gmail.com.

I. Balatonszárszói kutyaszépség versenyre!
Nevezni kistestű, közepes testű, nagytestű
és keverék kategóriában lehet.
Időpont és helyszín:
2017. április 29. 10 óra, öreghegyi szabadidő park.
Nevezés és regisztráció:
Király Andrea 30/8489-404, vagy a helyszínen.
Nevezési díj: előzetesen 500 Ft, helyszínen: 800 Ft.

NABE Szárszói Csoport felhívása

2017. április 26-ig.

a Családosok Szárszóért Civil
Szervezettel a Művelődési Házban.

Felhívás

Várjuk a kutyatulajdonosok jelentkezését az

Kés(z)Csodák
kézműves foglalkozás:

2017. március 17-én, április 5-én.
Társasjáték Klubot szeretnénk életre hívni, minden
hónap utolsó csütörtökjén délután 15:00-től várjuk a
felnőtteket egy játékra. Játsszunk hozott és már itt lévő
társasjátékokkal!

Nevezzünk
„A legszebb konyhakert”
versenybe!
Karcag város önkormányzatának kezdeményezésére tavaly már
318 településről (határon túlról is) 15 ezer kertművelő csatlakozott a kezdeményezéshez. Önkormányzatunk és a NABE
Szárszói Csoportja pártfogolja az ötletet, és várja mindazok
jelentkezését Kusiak Grazyna telefonján: 30/347-2250, vagy
a grazsyna@gmail com e-mail címen, akik érdeklődnek a részvételi lehetőségekről. Az országos
eredményhirdetés 09.15. és 12.15. között várható.
Bővebb információ: www.alegszebbkonyhakertek.hu

József Attila Emlékház információk
Előszezoni nyitvatartás:
• 2017.04.10-ig péntek- szombat-vasárnap:  10-17 óráig
• 2017.04.11 - 06.30-ig keddtől vasárnapig: 10-17 óráig
• Hétfőnként ZÁRVA!
• Ingyenes nyitvatartási napok: 2017.03.15; 04.11; 04.16.
• Nyitvatartási időn kívüli és csoportos látogatáshoz előzetes
bejelentkezés szükséges!
• Információ: 06 30/ 8649-134; jaemlekhaz.szarszo@gmail.
com
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Március–áprilisi verseny naptár
TATAMI KUPA
Március 18-án Szekszárdra látogatunk,majd a hónap végén Pozsonyban versenyzünk a Szlovák Grand Prix-n. Április
első hétvégéjén pedig a Magyar Bajnokságon veszünk részt.
ASZTALITENISZ
Megkezdődnek a Megyei és Dél-Balatoni csapatbajnokság tavaszi fordulójának
mérkőzései.
Első csapatunk a megyei második és harmadik csapatunk a Dél-Balatoni Bajnokságban szerepel.
Felnőtt egyéni versenyek:
• Kaposvári AC kupa március 4. (Kaposvár)
• Megyei Ranglista verseny április 1. (Kaposvár)
• Országos veterán ranglista verseny március 11. (Gödöllő) és április 8. (Szigetcsép)
Utánpótlás versenyek: Dél-Balaton Környéki Utánpótlás Körverseny lesz márciusban
Balatonszárszón, és áprilisban Balatonendréden.
Megyei serdülő és ifjúsági ranglista versenyt rendeznek április 1-én Kaposváron.
LABADARÚGÁS
A tavaszi folytatás március 11-én, szombaton, Balatonföldváron lesz a Megyei II.
osztályban. Míg a Megye IV-esek egy nappal később, márc. 12-én, vasárnap Ádándon rajtolnak. A női csapat és az öregfiúk
később kezdenek.

Jó tudni!
Orvosi ügyelet telefonszáma
(Balatonföldvár) 84-340-113
Tamáskóné Eszlári Szabina védõnõ
tanácsadói telefonszáma:
84/362-776,
mobil: 06/30/205-0472
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:
Cseri Péterné
Grazsyna Kusiak
Fleck László

Kilvinger Gábor
Szõke György

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

Asztaliteniszezőink 11 serlege
Február 11-én rendezték meg a Kacsó
Gép Amatőr Asztalitenisz Bajnokságot Taszáron, négy szomszédos megye
versenyzőinek részvételével. Szárszót
három női és négy férfi versenyző képviselte, kiváló eredménnyel.
Versenyzőink 11 serleget nyertek, ezzel a legeredményesebb szakosztály lettünk és a legeredményesebb versenyző
címet a szárszói Tóth László érdemelte
ki.
Eredmények: női egyéni: III.Lipót
Krisztina és Király Andrea. férfi egyéni:
II.Tóth László
női páros: II. Lipót Krisztina-Király
Andrea, III. Bartos Margit-enyingi párral, férfi páros: III. Tóth László-Hüvösvölgyi Péter, vegyes páros: I. Tóth László-Lipót Krisztina, III. Balaton Ferenc
(Siófok)-Király Andrea.
December 29-én rendezték Kaposváron a Balogh-Emlékversenyt. Eredmények: nőknél I. helyezett: Lipót Krisztina,
III. helyezett Király Andrea.
Az éves körversenyek eredményei
alapján, Férfi egyéni: III, helyezett Fehér
András és Tóth László, párosban szintén

A szakosztály évadnyitó bulijának csoportképe

Lipót
Krisztina
a legeredményesebb
pingpongos

III. helyezett Békés András-Fehér András.
A nőknél legeredményesebb játékos
Lipót Krisztina lett.

Karate: Kitüntették Somogyi Pétert
Megkezdtük a 2017-es verseny-szezont a 22.Kodomo Kupán Budapesten!
A szombati versenyen 600 résztvevő
között ott volt egy maréknyi szárszói
karatés is. A dobogósaink: Szappanos Lídia kata bronz-,kumite bronz-,
Lakatos Dominik kata bronz-, kumite
bronz-, Nagy Rebeka kata arany-, kumite arany érem!
Február 3-án Budapesten a Stefánia
palotában rendezte meg a Magyar Karate Szakszövetség dijkiosztással egybekötött évértékelőjét, melyen a 2016.
versenyeredményeit, edzői munkáit jutalmazták.

Somogyi Péter immár évtizedes sikeres
edző munkásságát elismerő oklevéllel jutalmazták. Sárfalvi Péter helyettes államtitkár és dr. Mészáros János, a Karate
Szakszövetség elnöke adta át kitüntetést.

Nagy Rebeka a dobogó legmagasabb
fokán

LABDARÚGÁS
A Megyei II. osztályban szereplő felnőtt, U-19 ifi és a
Megye IV. osztályban szereplő csapatok tagjai 2017.
jan. 25-én kezdték meg az alapozást. A zord időjárás miatt januárban és februárban (amikor a női
csapat tagjai is csatlakoztak) az iskola tornatermében
erőnléti és labdás gyakorlatokkal készültek a tavaszi
folytatásra.
Három alkalommal Kilitiben, a műfüves pályán jó
körülmények között játszottak edzőmérkőzést más
megyék másodosztályú, erős csapatai ellen. Az időjárás függvényében még három edzőmeccset terveztek.
Szokásos évi Közgyűlésünket február 24-én, pénteken tartottuk a művelődési házban.
VÁRJUK SZURKOLÓINKAT A MÉRKŐZÉSEKRE! Jó
szurkolást!
HAJRÁ SZÁRSZÓ !!!

✟ Gyászközlemény
Hans Jürgen Amend (Dózsa u.)  2017. jan. 10én,
Szendy Istvánné (Szóládi u.) 2017. jan. 28-án,
Fejes Károlyné (Rákóczi u.) 2017. jan. 15-én,
Horváth Zoltán (Akácos u.) 2017. jan. 25-én,
Domokos László (Szóládi u.) 2017. febr. 03-án,
Söregi Béla (Széchenyi u.) 2017. febr. 17-én
hunyt el.
Részvétünket fejezzük ki a gyászoló családoknak.

