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A Költészet Napja – három évtizede
Költészetnapi
megemlékezésünkön Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona iskolaigazgató köszöntötte
a verskedvelő tanulókat,
tanárokat,
vendégeket
a Balatonszárszói József
Attila Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
valamennyi dolgozója, diákja nevében!
Külön köszöntötte: Witzmann
Mihály országgyűlési képviselőt,
Huszti Gábort, a megyei közgyűlés alelnökét, Huszár Hajnalkát, a
siófoki tankerület szakmai igazgató helyettesét, dr. Kis Szilviát,
az Oktatási Hivatal kaposvári
pedagógiai oktatási központ
főosztályvezetőjét, Göbölös Izolda, Maárné Dr. Molnár Csilla
pedagógiai referenseket, és a
megjelent neves művészeket, költőket: b. Gyarmati Lászlót, Csernák Árpádot, Lőrincz Sándort,
Mohai Gábort, Nyári Lászlót,
Tallián Mariannt. Köszöntötte településünk polgármesterét, jegyző asszonyt, Szólád, Nagycse-

Köszöntik
az édesanyákat,
és nagymamákat
Május 4-én általános iskolánk
minden alsó tagozatos osztálya
verses, zenés összeállítással készül az édesanyák, a nagymamák
köszöntésére. Az óvodánkban
ugyancsak minden csoport meghívja az édesanyákat, nagymamákat. A kicsik is tanulják a táncot, az énekeket, a verseket. Az
ajándék pedig legyen meglepetés!

2017. április 29-30.

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 órától Főzőverseny hozott anyagból, nevezés Fekete Jánosnál 30/30/5589-141
13 órától Kóstolás a nagykondérból, szárszói
borokból támogatói jegy ellenében

Somogy megye számos iskolájából eljöttek a legjobb versmondók. Képünkön a 7. és 8. osztályosok és
a zsűri tagjai
pely, Kötcse képviselőit, és a zsűri
tagjait. „Iskolánk ebben az évben
30. alkalommal ad otthont a József Attila versmondó verseny
megyei döntőjének – mondta.
József Attila születésnapja, a
költészet napja van ma. Író, költő,
olvasó legbecsesebb napja. Ma
József Attilára emlékezünk, akitől iskolánk a nevét kapta. Ő volt
a könnyen síró, könnyen nevető

Tartalékoltunk útfelújításra
és pályázatokra
Kitartóak voltak a szárszóiak a
közmeghallgatás estéjén, amikor
is telt ház volt a művelődési házban, hiszen a csaknem három órás
programról alig mentek el közben.
Dorogi Sándor polgármester köszöntötte a résztvevőket, és a tisztje
szerint beszámolt a 2016-os év költségvetéséről, a bevételek, a kiadások alakulásáról. (Erről az előző
lapszámunkban beszámoltunk.)
Ezután sorra vette az idei fejlesztési, felújítási terveket: a művelődési ház hátsó régi épületének
felújítása már nem halasztható.
A Csukás Színház tetőszerkezetét
szigetelni szükséges, a település
járdáit sok utcában felújítják, két

Szárszói Majális

poéta, az ízig-vérig költő, mindenkori mércéje az embernek, az
emberségnek. A „való világ varázsainak mérnöke”, századának
legnagyobb lírikusa.
Április 11-e a magyar költők
ünnepnapja. Őket jöttünk ma ünnepelni – fejezte be köszöntőjét
az igazgató asszony.
Az elmúlt három évtizedben
legsikeresebben szereplő tanu-

lók felkészítő tanárainak elismeréseket adott át Balatonszárszó Önkormányzata nevében
Dorogi Sándor. Emlékplakettet
kapott György Ágnes, iskolánk
nyugalmazott igazgatója, és
Nemes Márta, akinek nevéhez
30 éve kötődik a Költészet Napjának szervezése. A jubileum
alkalmából emlékfát is ültettek.
(Folytatás a 2. oldalon)

14 órától Családi és gyerek programok: Íjász
bemutató és íjászkodás • Kiskanál főzőtanoda
gyerekeknek • Interaktív repülőgép makett
építés és bemutató • Kézműves játszóház,
csillámtetoválás, arcfestés • „Kedvencem és
én” rajzpályázat eredményhirdetése
Egész nap csúszdás légvár és ugrálóvár!
A rendezvény alatt zenél a Jakab-duó.
Büfével várjuk a látogatókat!
www.facebook.com/balatonszarszo.nagykozseg/

30/5924-246
Rossz idő, eső esetén programok, vendéglátás
a művelődési házban!

Örökségbe kaptuk a szabadságot

útszakaszt aszfaltoznak. A Jókai
utca felújítását, az ottani kerékpárút
megépítését a vasútépítés befejezése után kezdik majd meg.
Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat igyekezett takarékosan
gazdálkodni, hiszen a pályázatokra, az útfelújításokra forrást biztosítani.
A folytatásban a hosszú távú
fejlesztési projektben résztvevő
szakemberek vetített tervrajzokon,
látványterveken mutatták be mi
mindent épülhetne Balatonszárszón tíz-húsz éven belül. Erről az
ígéretek szerint még több lakossági fórumon lehet majd véleményt
mondani.
Az iskolások ünnepi műsorát Mikulcza Gáborné
szerkesztette és rendezte.

A

közismert verbunkokkal ráhangolódtunk az
1848. március 15-i eseményekre, a forradalom és szabadságharc évfordulóján a művelődési
házban. John Lívia vezetésével a Dió Banda zenélt,
Kellerné Hencz Ildikó énekelte a népszerű Kossuth- és katonanótákat. A Soli Deo Gloria Kórus
fellépése után iskolánk tanulói „Volt egyszer egy
Március” című verses-zenés összeállítással idézték
meg ‘48 emlékét, közreműködtek a Szárszó Néptáncegyüttes férfi táncosai. Somogyi Péter ünnepi
beszéde következett Örökségbe kaptuk a szabadságot címmel. Kitüntetések átadásával ért véget az
ünnep.
(Kép a 2. oldalon)

www.balatonszarszo.hu

Somogyi Péter mondott ünnepi beszédet.
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Költészet Napja – harminc éve

Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona iskolaigazgató és mellette a két
diák műsorvezető Fekete Attila és Mihályi Bence.

Díszpolgárunk köszöntése

Mohai Gábor előadóművész is a vendégünk volt a József Attila
Emlékházban rendezett délutáni megemlékezésen, aki a legkedvesebb verseiből állította össze műsorát.
Witzmann Mihály országgyűlési képviselő és Dorogi Sándor polgármester együtt koszorúzták meg a költő emlékművét.

Nemes Márta tanárnőre (balról) több száz diák emlékszik szívesen.
De mindenki jegyzi a nevét, aki Szárszón a Költészet Napján versmondó volt, vagy ünnepelni jött. Harminc év fáradhatatlan munkája, körültekintő szervezőkészsége van ebben az életműben. (Mellete
az igazgató asszony)

Változott a születési
támogatás rendszere
Balatonszárszó
Nagyközségi
Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészségügyi, Humán- és
Köznevelési Bizottság javaslatára
módosította a gyermekvédelmi
rendelet módosítását a születési támogatásra vonatkozóan. A
módosítás esetében fontos kritérium, hogy a családok életvitelszerűen Balatonszárszón éljenek,
gyermeküket itt neveljék, a helyi
óvodába, illetve iskolába járassák őket.
2017. március 1-től hatályos
szabályozás szerint a szülőket
gyermekük születésekor kérelemre egyszeri 30.000 forint
születési támogatásban részesíti

az önkormányzat. Ezt követően,
amikor a gyermeket a Balatonszárszói Százszorszép Óvodába
beíratták, s a gyermek az óvodai nevelésben ténylegesen részt
vesz, szintén kérelemre 30.000
forint óvodába járatási támogatás állapítható meg. A gyermek
a Balatonszárszói József Attila
Általános Iskolába való beíratását követően pedig, kérelemre
40.000 forint iskolába járatási
támogatásban részesíthető. A
támogatások jogosultsági feltételeit a rendelet részletesen szabályozza. Bővebb felvilágosítást
a Hivatal szociális ügyintézőiénél
kérhetnek.

Díszpolgárunk,
a matematika
professzorának
köszöntése

A Somogy megyei szavaló verseny is sok tehetséges diákot
mozgatott meg megye-szerte, hogy az itteni fordulóban is
megmutassák versszeretetüket és
tudásukat. A délutáni program
Mohai Gábor Radnóti- és Kazinczy-díjas előadóművész csodálatos verselésével kezdődött a
József Attila Emlékházban, majd
egy fantasztikus előadáson megzenésített verseket hallhattunk a
kaposvári Kultúr Találka együttes
tolmácsolásában, és a versmondó verseny díjazottjai is előadhatták a verseiket.
A helyezetteken túl számos különdíjat vehettek át a versenyzők.
Witzmann Mihály, a Somogy
Megyei Közgyűlés, a József Attila Emlékház, a NABE szárszói
csoportja, a Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület és a Balatonszárszói Nagyközségi Önkormányzat ajánlott fel különdíjakat.

A program végén bejelentették,
hogy valamennyi díjazott részt
vesz Nagyatádon a következő
megmérettetésen.

Hihetetlen, hogy átlépte a 9. X-et.
Bizonyítva, hogy a matematika fiatalon tartja a testet, lelket.
Családtagjai, barátai és tisztelői köszöntötték dr. Obádovics
J. Gyulát, településünk díszpolgárát, matematikus professzort
90. születésnapja alkalmából
Balatonszárszón, a Véndiófa Étteremben. Nyomban viszonozta
is az ajándékokat azzal, hogy
megjelentette életrajzi kötetét „Hiszek a végtelenben” címmel, amit
a Petőfi Irodalmi Múzemumban
mutattak be.

Kitüntetettek a március 15-i ünnepségen. Dorogi Sándor polgármestertől Vicha Attila, Zsigáné Nagy Margit, Szerencsés Józsefné,
Jáger Józsefné vette át az önkormányzat elismerését. Aradi Vilmos
és neje, Aradiné Arnóczky Andrea Tünde is elismerő oklevelet kapott
a Sportegyesületünk támogatásáért.

Kárpát-medencei konferencián és kiállításon
Önkormányzatunk először kapott meghívást a Kárpát – Medencei Gazdasági Konferenciára és Kiállításra. Balatonszárszó – mint „Az Év Települése”
– vett részt ezen a rangos rendezvényen. Megtiszteltetés volt ennyi nívós kiállító közt részt venni, mint
egyedüli Balaton - parti település, amely rengeteg
programot, lehetőséget kínál a nyárra, és reményeink szerint még többet a jövőre! Folytatás a montenegrói Budván, melyre szintén meghívást kapott
Balatonszárszó Önkormányzata.
Balatonszárszó Önkormányzata a Magyar Nemzeti
Kereskedőház meghívására, a Miniszterelnökség és
a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával a
Budvai/Montenegró/ Nemzetközi Kiállításon.
Dusko Karagics külkereskedelmi attaséval és Illés
Bálint regionális mezőgazdasági és környezetügyi
szakdiplomatával/Nyugat-Balkán/ közös tárgyalást
folytattunk, akik elismerően nyilatkoztak a fejlesztési terveinkről. Felajánlották segítségüket a MagyarMontenegrói gazdasági kapcsolatok területén.

Várady Tünde Ildikó önkormányzatunk fejlesztési koordinátora mutatta be az érdeklődőknek a
balatonszárszói befektetési és fejlesztési lehetőségeket.
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Kezdődik a nyári visszaszámlálás!
Az idei nyár a nagy változások, főleg a minőségi változások éve lesz
Balatonszárszó életében. Vendégeinkkel egyvégtében robog majd a vonat a fővárosból és néhány az északi végekről is – átszállás nélkül. Az
eddig is kedvelt és díjazott strandjainkon is milliós értékű fejlesztések
történnek. Ismét találkoztak a Polgármesteri Hivatalban a nyári startra készülve a kereskedelemi ellátásban, az éttermi- és büfé szolgáltatásban érdekelt tulajdonosok, üzemeltetők, hogy elmondják terveiket,
fejlesztéseiket, hiszen ők a vendégvárás minőségének meghatározói.
A településünk rendje, tisztasága, a parkjaink pompája is olyan tényező, amiért sok a visszatérő vendégünk. A főfoglalkozású közterület-felügyelők, akiket majd új egyenruhájukról is megismernek, sokat
tettek és tesznek azért, hogy azokat is jobb belátásra bírják, akik még
nem mindig tartják be a helyi szabályokat. A tavaly elnyert kitüntetés,
az „Év települése” cím kötelez, így még magasabb szintre szeretnénk
fejleszteni a környezetünk kulturáltságát. Ehhez pedig minden egyes
lakóra, üdülő- és nyaraló tulajdonosra, de az ide látogató vendégekre
is nagy szükségünk lesz. Csak együtt és egyenként vagyunk képesek
arra, hogy szemet gyönyörködtetően szép és tiszta legyen Balatonszárszó.

Fejlesztések a strandjainkon
– méltányos belépő árak
Sok tekintetben megújul a központi strandunk, amire központi
forrásból a legtöbb balatoni település költhet. Dorogi Sándor
polgármester elmondta: egy új
játszótér épül, változatosabb, kalandosabb lesz. A sportpályákat
is felújítják. A közkedvelt, homokos
parti gyermek-öböl tovább bővül.
Kültéri zuhanyozót is építenek,
ahol nagyon jó lesz leöblíteni a
naptejes kencéket, és a homokot
a lábunkról. Ehhez természetesen
ki kell építeni a használt vízelvezető csatornát.
A Móricz Zsigmond utcai
legnagyobb szabad-strandon is
egy új gyermek-öblöt alakítanak
ki. A Bendegúz strandon egy
kerítés építését tervezik, mert az
ottani gépkocsiforgalomtól meg

akarják védeni a strandoló gyerekeket.
Balatonszárszó önkormányzata
úgy döntött, hogy nem emeli meg
az idegenforgalmi adót. Ez tehát
marad az éjszakánkénti 400 forint. (A legtöbb balaton-parti település 500 forintra emelte ezt adót.)
Ingyenes marad valamennyi
parkolónkban a parkolás.
A múlt évben már kedvező fogadtatásra talált szárszó kártya
tovább bővíti szolgáltatói körét.
Tehát egyre több kereskedelmi,
vendéglátó- és szolgáltató helyen
adnak kedvezményt az áraikból.
A névre szóló kártyát a szállásadók állítják ki és adják át a
vendégeknek. Ezzel a kártyával
a központi standra is kedvezményesen lehet belépőt váltani.

Ismertetjük a Központi Strand jegyárait, ami az idei szezonban
lép életbe: A felnőtt jegy 600 forint, 18 órától 300 forint, a heti
felnőtt bérlet 3200 forint.
A gyermek és diákjegy (4-től 18 évesig) 250 forint, a nyugdíjas
jegy 400 forint . A családi jegy (2 felnőtt és 2 gyermek részére 1200
forint, 18 órától 1000 forint.

Balatonszárszó parti sétánya
A Balaton partvonalán végigfutó sétány megközelíthetővé teszi
a már meglévő és tervezett turisztikai attrakciókat. A vízparti
panoráma, a Balaton-part megközelíthetőségének biztosítása
elősegíti településünk üdülőhelyi
arculatának és turisztikai szerepkörének javítását, turisztikai
pozíciójának erősítését, a sétány
és a kapcsolódó elemek kialakításával.
A fejlesztés legfontosabb célja, hogy mind a helyi lakosoknak,
mind a turistáknak elérhetőbbé, megközelíthetőbbé tegyük a
vízpartot az év 12 hónapjában
használható parti sétány kialakításával. A fejlesztéssel egy útvonalra fűzzük fel a már meglévő
part menti attrakciókat és az új
elemeket.

A partmenti sétány és a hozzá
kapcsolódó elemek megépítése
azért is rendkívül fontos, mert a
jövőben ez további önkormányzati és vállalkozói fejlesztésekre
ad majd lehetőséget. Köztük olyan
attrakcióknak, mint a Csukás játszótér, mesekalandpark, vitorlás
kikötő, pihenőpark, stb. A projekt
keretében további kisebb élményelemek, attrakciók is kialakításra
kerülnek, és a jövőben a sétálók
részére is tovább bővítjük a szolgáltatásokat pl. ivókutak, kerékpártámaszok stb. kialakításával.
Várady Tünde Ildikó
fejlesztési koordinátor
(A Hírmondó jelenlegi számának
mellékleteként a Partmenti fejlesztések kialakításának részletezett
koncepcióját ismertetjük.)

Sikerünk az idegenforgalmi vásárokon
Mi a hozadéka az idegenforgalmi vásároknak? – a
kérdéseket Cseri Péternek, a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület
elnökének tették fel.
Az utazási kiállításoknak, s különösen a régiósoknak megvan a
haszna. Még mindig a személyes
meggyőzés a leghatékonyabb, a
vendégek szeretnek velünk találkozni, kezükbe venni a prospektusokat. Lehet, hogy később az
interneten foglalnak, mert az a
leggyorsabb, de jobb szeretnek
személyesen tájékozódni. Debrecenben például a mi standunkat
ítélték a legjobbnak, s miután a
színpad mellett kaptunk helyet,
akaratlanul is belénk botlottak
a látogatók. Az Utazás kiállítás
idén kevésbé volt látványos, mint
máskor, talán a külföldi kiállítóból is kevesebb volt, de ott kellett
lennünk. Nemrégiben a horvátok
készítettek egy felmérést, miszerint
az Adrián nyaralók 78 százaléka
szájhagyomány alapján választott
magának üdülőhelyet, szállodát.
S ezt erősítik meg a mi tapasztalataink is, vagyis ugyanez igaz a
Balatonra.
Mit mutatnak a számok,
van még hová fejlődnie
Szárszónak vendégfogadásban?
Tavaly 80 ezer vendégéjszakát töltöttek nálunk a vendégek, s abból
30 ezer volt a külföldi, a többi bel-

Süsü minden Utazás kiállítás sztárja – Jáger Viktor személyében.
Cseri Péter, Balatonszárszó Turisztikai Egyesületének elnöke, Némethné Szabó Magdolna turisztikai menedzser, Németh Klaudia
kulturális munkatárs és Dancsecs Klára, a József Attila Művelődési Ház igazgatója.
földi. Ez is azt bizonyítja, hogy ott a
helyünk a vásárokon. Hogy lehet-e
ezt az eredményt überelni? Az időjárástól függ, mert tavaly úgy éreztük, hogy közel voltunk a csúcshoz.
Különösen, ha azt tekintjük, hogy
tavaly 30 százalékkal nőtt a bevétel
és a vendégek száma is.
Mennyire számíthatnak a
helyi kereskedőkre, panziósokra, szállodásokra és
éttermesekre?
Évek óta leülünk velük a szezon
előtt, hogy átbeszéljük a dolgainkat, ezt a polgármesterünk min-

dig kezdeményezi. A tavalyi jó
eredményekbe belejátszott az is,
hogy az utószezon nagyon sikeres
volt. A szolgáltatók viszont naptár
szerint zártak, vagyis augusztus
végén lehúzták a rolót. Márpedig
szeptemberben még az indián
nyárnál is nagyobb meleg volt, s
a vendégnek keresnie kellett, hogy
hol talál egy éttermet. Hiába készítünk színes, szagos, szélesvásznú prospektust, ha ráöntik a paradicsomlevest vagy ha nincs egy
asztal, ahová leüljön. Márpedig
azt régóta tudjuk, hogy a legjobb
reklám a visszatérő vendég.

Készülnek
Gyorsabb lesz a gyorsvonat is
a kereskedők,
A következő rövid, de jó hírt
dés megindul és véglegesen működni fog.
kaptuk
a
MÁV
információs
iroa vendéglátók dájától:
2017 ősztől befejező munkáA MESTERPÉKSÉG vezetője
Zalay-Szabó Csilla ígéri, hogy
nem lesz kenyér-hiány a nyáron
Szárszón. A nyitástól zárásig
folyamatos ellátást biztosítanak.
Lesz választék is bőven. Az üzlet ugyanis frekventáltabb helyre,
a Fő utca 23. sz. alá költözik,
(Popey söröző mellé). Régi és
új kézműves termékekkel, finom
pékáruval várják a vevőket. Mivel tágasabb lesz a helyiség, az
üzletben is leülhetnek egy reggelire, vagy kávézni. Jó időben
pedig a járdára is tesznek asztalokat, székeket. Az előszezonban 7-től 1 óráig, a főszezonban
pedig 7-től du. 18 óráig is nyitva
tartanak.
A SZÁRSZÓ BISZTRÓ
az előzetes tervek szerint május 10-én nyílik meg az alábbi
szolgáltatásokkal: hideg-meleg
ételek, pizzák, gyros, frissensültek, paleolit ételek szerepelnek
majd az étlapon. Reggelizhetnek
is a bisztróban, s a vendéglátók gyermek-barát szolgáltatást
kínálnak. Jó hír, hogy reggel 8
órától éjfélig tervezik a nyitva
tartást is, a Jókai utca 1. sz. alatt.

„Balatonszárszón a szezon
megkezdése előtt a vasútfelújítás
elkészül, a vágányzár 2017. június 16-án 18:00-ig tart.
Június 16-tól a vonatközleke-

latok lesznek (kivitelezés során
érintett utak helyreállítása).
A települést a vasút átépítése
miatt a következő vágányzári ciklus már nem érinti.”

Közterület-felügyelők:
szép szóval – rendre szólítva
Tisztelt
Ingatlantulajdonosok!
2017-ben a háztartásokban keletkezett háztartási illetve zöld
hulladék – melynek értesítéséről
több alkalommal szórólap illetve plakát készült - háztól történő
elszállítási rendszer keretén belül
az alábbi feltételek betartás mellett történik. Háztartási hulladék
kizárólag a háztartási szeméttároló edényből kerül elszállításra.
Zöld hulladék esetében kihelyezhető: zöld fű, kaszálék, lomb,
levél kukában vagy biológiailag
lebomló zsákban. Gallyak kizárólag 1x1 m nagyságú kötegben.
Amennyiben a fentieken kívül
nagyobb mennyiségű zöldhulla-

dék keletkezik a háztartásban,
abban az esetben annak elszállítása a Szárszóért Nonprofit Kft.től külön megállapodás alapján
megrendelhető.
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy
aki a Balatonszárszó Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 9/2013.
(V.14.) önkormányzati rendeletét
megsérti, ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő igazgatási bírsággal sújtható.
Azt szeretnénk azonban, hogy
ilyen bírságról szóló levelet senkinek sem kézbesítene a posta.
Böröcz Balázs
közterület felügyelő
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Jól szerepeltünk – az országos Rendhagyó történelem órák
megmérettetésben
Iskolánk életében minden tanévben fontos eseménynek számít az
országos kompetenciaméréseken
való részvétel, melyek keretében
a hatodik és a nyolcadik évfolyamos tanulók idegen nyelvi, illetve
matematikai és szövegértési képességeikből mérettetnek meg.
A mérések lebonyolítása mindig
május hónapban történik és az
eredményekről a következő tanév
februárjában kapnak az iskolák
visszajelzést. Idén is nagy izga-

lommal vártuk, hogy felkerüljenek
a várva várt adatok az Oktatási
Hivatal honlapjára, hiszen ez egy
fontos visszajelzés, mind a tanulók,
mind a szülők és nem utolsó sorban iskolánk pedagógusai számára. A mérésekre való felkészítésben az összes évfolyamon tanító
valamennyi pedagógus aktívan
részt vesz, hiszen mindegyik tantárgy tanítása-tanulása számtalan
lehetőséget biztosít a mért kompetenciák fejlesztésére. Tanulóink

teljesítménye a tavalyi méréseken,
valamennyi területen a várakozásnak megfelelő eredményt hozta.
Átlageredményeinkről
elmondható, hogy az országos átlagnál
mindkét évfolyam tanulói jobban
teljesítettek, a legszembetűnőbb jó
eredményt a hasonló településtípusokkal való összevetésben értük el.
Bízunk benne, hogy hasonló magas pontszámokat fogunk elérni
az idei megmérettetésen is.
Czakler Vivien

Iskolabemutató

A leendő elsősök nagy élvezettel nézték a felső tagozatosok zenés-táncos bemutatóját.
2017. március 18-án, szombaton
megtartottuk a már hagyományosnak számító iskola-nyitogató
délelőttünket, ahol a meghívottak
igen nagy létszámban jelentek
meg.
A szeptembertől első osztályba
kerülő gyermekeket, szüleiket, óvó
néniket láttuk vendégül, egy hangulatos, iskolánkat egy kicsit kötetlenebbül bemutató néhány órára.

A feszültség feloldására először
az iskolai énekkarosok mutattak
be egy énekes-táncos produkciót.
Innen átvonultunk a technika terembe ismerkedni az eszközökkel
és elkészült munkadarabokkal.
A tornaterem volt a következő
megálló, ahol a kicsik játékos testnevelésben vettek részt. Ezután 3
csoportra bontva a gyerekeket,
forgószínpad szerűen vettek részt

a foglalkozásokon: angol, német,
kézműves és zeneiskolai programokon ismerkedtek az iskolai
élettel, eszközökkel. Ezután a szülők részére igazgatónőnk (Szabó
Zoltánné Gelencsér Ilona) mondott
ismertetőt az iskola mindennapjairól.
A derűs délelőttöt egy kis ajándék és vendéglátás zárta.
Élő Emilia

Időkapszula
Április 10-én leleplezték az iskola
falában elhelyezett időkapszula
új tábláját, melyet Fekete Attila 7.
osztályos tanuló édesapja ajánlott

Hírek
• Május 4-én édesanyák
köszöntése.
• Test vértelepülésünkről,
Ebesről június 19-21 között
lesznek iskolánkban táborozó
gyerekek.
• A nyolcadikosok balla
gására és a tanévzáró
ünnepélyt június 10-én 10
órakor rendezzük.
• Szalagavató
ünnepsé
günket május 5-én tartjuk.
• A tavaszi papírgyűjtés
időpontja május 11.

fel. 1946-ban helyezték el először
az iskola akkori dolgozói, tanulói
üzeneteiket a jövőnek. Azóta három alkalommal nyitották ki, leg-

Harci díszben a Szent Kereszt lovagjai
Iskolánkban az interaktív táblák
által nyújtott lehetőségek, a képi-és hanganyagok, animációk
használata által tanóráink sokkal
színesebbé, érdekesebbé váltak a
diákok számára. A legszemléletesebbek mégis azok az alkalmak,
amikor megelevenedik a tananyag. Két rendhagyó történelem
óránkon időutazást tehettünk a
középkori lovagok világába és
1956 forradalmi napjaiba.
A Szent Kereszt Lovagjai Hagyományőrző Egyesület tagjai
teljes harci öltözetben látogattak
el hozzánk. Megismertették a
gyerekeket a lovagi élettel, bemutatták a harci öltözeteket, fegyvereket és azok használatát. Az

előadás után a vállalkozó kedvűek fel is próbálhatták a páncélingeket, érezhették a bárdok,
pajzsok súlyát, így egy kis időre
a középkori hős lovagok bőrébe
bújhattak.
A nyolcadik osztályosok történelem óráján egyikük nagypapája, Bartha László osztotta meg velünk 11 évesen megélt emlékeit az
56-os forradalom és szabadságharc hősies napjairól. Különleges
élmény volt az ő szemével látni
az eseményeket. Visszaemlékezése által közelivé, személyessé vált
a múlt, valóban megelevenedett a
történelem.
Vigh Mária Magdolna

Zenetörténeti
verseny
Március 31-én Siófokon a Zenetörténeti versenyen Krukk Cintia
(6.o), Skiba Zsófia (6.o.) és Szalay
Ábel (6.o.) csapata kiemelt első
díjat és különdíjat nyert, Puskás
Emma (7.o.) és Puskás Zsófia (7.o.)
3. helyezést ért el.

Witzmann Mihály országgyűlési
képviselő adta át a díjakat.

Alsó tagozatos
versmondó verseny

utóbb 2016-ban. A régi iratokból
az iskola kiállítást készített, melyet
június 30-ig lehet megtekinteni az
iskola magyar szaktantermében.

Hegedű tanszak budapesti
kirándulása
A
hegedű
tanszak tanulmányi kiránduláson, Budapesten járt! Egy
hangszerkészítő műhelybe látogattunk, ahol
be pillanthattunk a hegedű
készítés rejtelmeibe. Növendékeink ámulattal nézték, miként
lesz egy falemezből a csodálatos
hangszer. Következő megállónk
a Zeneakadémia volt, itt egy kis

Kortárs költők modern verseiből válogattak.

koncerten is részt vettünk. A kirándulás nagyon jól sikerült! Ezúton
is köszönjük az Önkormányzat
támogatását!

Április 6-án délután zsúfolásig
megtelt iskolánk könyvtára. Először az elsősök mutatkoztak be vidám, állatokról szóló műsorukkal,
majd 21 alsó tagozatos kisdiák állt
látható izgalommal a közönség
elé, hogy versét elmondja.
Évekkel ezelőtt Petőfi Sándor,
Szabó Lőrinc, József Attila verseit
hallottuk gyakran a versenyeken.
Ezen a napon főként Békés Márta,
Juhász Magda, Kovács Barbara,
no meg Csukás István versei han-

goztak el, napjaink világát idézve
fel.
A modern versek friss levegőt
hoztak, tavasz és fiatalság volt a
félévszázados iskolában.
Elismerés illet minden versmondót, köztük az arany oklevelet
szerző Defner Jánost (2.o.), Kovács Brigittát (2.o.), Nagy Rebekát
(3.o.), Geiger Balázst (3.o.),Krukk
Dorinát (4.o.) és valamennyi felkészítőt.
Fritz Éva
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„Márciusi napsugár, melegszik már a határ”

Somogyi Péter karate edző játékos toborzót tartott az oviban

Ünneplőbe öltöztek a Katica csoport tagja Március 15-re.

Egy rózsaszállal kedveskedetek
a fiúk a kislányoknak a Nőnapon a Katica csoportban, a Pillangó csoportban pedig saját
készítésű ajándékot adtak át.

M

árciussal beköszöntött a
tavasz, az új élet kezdete. A napfény elűzte a telet, melegétől feléledt a természet.
Eseményekben gazdag márciusi
és áprilisi hónapokat tudhatunk
magunk mögött. Március 6-án a
jubileumi ünnepségükön verssel,
mesejelenettel és kisvirágokkal
felköszöntöttük a nyugdíjas klub
közösségét. Nagy örömet szereztünk, hiszen sok-sok mosolyt csaltunk az idős szemekbe.
Nőnapon a fiúk tiszteletük és
szeretetük jeléül virággal lepték
meg a kislányokat és az óvoda
dolgozóit. Ezzel a megemlékezéssel célunk volt a szokás megismertetése és a szeretet kiemelése.
Március közepén nemzeti ünnepünkre emlékeztünk. A Pillangó csoportosok zászlókat helyzetek el a Hősök emlékművénél. A
Katica csoportosok lovacskás és
menetelő játékokkal színesítették
a délelőttöt. A gyerekekben erősítettük a nemzeti hovatartozás érzését, átélését és a hazához való
kötődést.
Március 18-án szomszédos
intézményünk iskola hívogatóra
várta a leendő első osztályos
gyerekeket szüleikkel együtt.

A Víz világnapján saját készítésű halak úsztak a tavacskákban a Katica- és a Pillangó csoportban.
Lehetőségük volt betekinteni az
iskola életébe, megismerkedtek
a pedagógusokkal és különböző játékos foglalkozásokon vettek részt. Egy nagyon tartalmas
délelőttöt töltött együtt felnőtt és
gyermek.
Március 20-a és 24-e között
a Víz Világnapját ünnepelte az
óvoda. A csoportok egyhetes
projekt keretén belül a víz létfontosságával és sokoldalú felhasználásával foglalkoztak, és
szerzetek mélyreható ismereteket.
Tudatosítottuk bennük, hogy a víz
életünk elengedhetetlen része,

Programjaink május, június hónapban:
Május 4.:
Május 5.:
Május 10.:
Május10-11.:
Május 12.:
Május 26.:
Június 2.:
Június 19-július 7.:

Anyák napja
Tüskéshátú Madártanoda
Madarak és Fák napja
Óvodai beíratás
Süsü Büfé Vendégül látja az óvodásokat
Gyereknap
Évzáró, ballagás
Takarítási szünet. Első nyitási nap: július 10.

éppen ezért fontos a megbecsülése és a védelme.
A hónap végén intézményünk
két nyílt nap keretén belül betekintetést biztosított az érdeklődő
szülőknek a karate és a zeneovi
foglalkozásokba. Megnézhették
Somogyi Péter karate oktató és
Kósiné Koczkás Magdolna zenepedagógus bemutató foglalkozását. A szülőknek lehetőségük volt
feltenni kérdéseket, amelyekre
kielégítő válaszokat kaptak. Köszönjük a foglalkozásokat az oktatónak és a zenepedagógusnak.
A tavaszi ünnepkör jeles napjait a kikeleti megújulás színesítette. A régi és szép néphagyományt felelevenítve a locsolkodás
sem maradt el óvodánkban. A
nyuszi várás nagy örömmel töltötte el a gyerekeket, az általuk
elkészített fészkekben gazdag
ajándék várta őket.
Környezetvédelmi jeles napunkon, a Föld Napján virágokat
ültettünk, a szülők egy-egy csere-

Minden a nyuszi várásról szólt. Húsvétra készültek a nyuszifülek, a rajzok, és kosárba
gyűjtötték a tojásokat a Pillangó csoportban.

Kedvcsináló a zenéléshez. Kósiné Koczkás Magdolna zenetanárnő
a nyílt napon.
pes virággal járultak hozzá, hogy
nap mint nap gyönyörködhessünk a növények szépségében.
A legfontosabb számunkra, hogy
olyan érzelmeket alakítsunk ki a
gyermekekben, amelyek megalapozzák, hogy az évek múlásával
természetszerető-és védő felnőtté
váljanak.
Április 28-án a balatonföldvári Mesevár Óvoda sportversenyre szóló meghívását fogadtuk

el. Hosszú évek óta rendszeres
visszajárói vagyunk ennek a rendezvénynek. A versenyfeladatokat nagyon élvezték a gyerekek.
Büszkék vagyunk óvodásainkra,
mert teljesítményük kiemelkedő
volt. Kellemesen elfáradva, élményekkel gazdagodva tértünk vis�sza óvodánkba.
A Százszorszép Óvoda
gyermekei és dolgozói

A Nyugdíjas Klubunk kistérségi találkozóján nagy sikert aratott a Katica csoport a Libás
zenés, mondókás összeállítással.
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Krisztus keresztáldozatára emlékeztünk Nyugdíjasok – vendégségben

A házigazda szárszói Nyugdíjas Klub tagjai megvendégelték a
meghívottakat és műsorral is kedveskedtek.

A református templom zsúfolásig megtelt a húsvét előtti nagypénteken, amelyen Konc Gáll László lelkész
Jézus Krisztus kereszthaláláról hirdette az evangéliumot. Az alkalmon a Soli Deo Gloria Balatonszárszói
Vegyeskar szolgált Cziberéné Ráduly Irén vezetésével.

Kerekezés után játszóház
és sütögetés

Egy hét az akvarellfestés jegyében

A Karádi és a Kőröshegyi Nyugdíjas Klub tagjait hívta meg
március 6-án a Balatonszárszói
Nyugdíjas Klub. Bán Tiborné
Gyöngyi klubvezető elmondta,
hogy tavasszal rendszeresek a
találkozások. Ilyenkor bemutatják
egymásnak, milyen dalokat, táncokat, verseket tanultak.
Így történt ez most is. Korcz
Miklósné verset mondott, s mi, a
házigazdák táncoltunk és énekel-

tünk. A karádiak Kodály Zoltán
gyűjtéséből adtak elő dalcsokrot,
Bognár Gyula örökzöldekkel szórakoztatta a közönséget.
Szabó Károlyné Kőröshegyről
indult szeretet láncot foglalta rigmusba.
A találkozó résztvevőit Dorogi
Sándor polgármester is köszöntötte, hiszen az ilyen összejövetelek,
a készülődés megfiatalítja, és még
jobban összekovácsolja a tagokat.

„Piros Pünkösd napján
imádkoztam érted…”

Jó ötlet volt két keréken érkezni!
Húsvétváró összejövetelt tartottunk április 8-án a Családosok
Szárszóért Civil Szervezettel.
Újítottunk azzal a hagyományos programok előtt, hogy kora
délután az érdeklődő vendégek egy kerékpár körutat tettek
Balatonszárszón. Visszaérkezve
a művelődési házhoz, szabadon
választhattak a résztvevők: Láposiné Pozsega Piroska segítségével
húsvéti játszóház keretén belül
gyönyörű húsvéthoz kapcsoló-

dó dekorációk készültek. Aki a
szabadban szerette volna tölteni
a délutánt, azt szeretettel vártuk
az udvaron közös virsli és szalonna sütésre. Az aktív anyukáknak köszönhetően finom húsvéti
sütiket kóstolhattak a vendégek.
Köszönetet szeretnénk mondani a szülőknek, Polgárőrségnek,
Láposiné Piroskának és az Árpás
Pékségnek a segítségükért, támogatásukért.
Apáti Emőke Tünde

Június 14-21 között Szárszón találkoznak orosz és magyar akvarell-rajongók közös festésre,
tanulásra és kikapcsolódásra.
A hét folyamán lehetőség lesz
többféle programba bekapcsolódni bárkinek, a gyakorlat nem
feltétel.
Részletek
a www.balaton-akvarel.com
oldalon.

Beköszönt hozzánk ismét az az
ünnep, amelynek színe már önmagában is hordozza önnön mondanivalójának lényegét. A piros
szín üzenete maga az Élet, a lobogás, a gyújtó és elragadó erő. Az
apostolok bibliai korában, az első
Pünkösdkor lobogó lángnyelvek
jelentek meg az addig bezárkózott
és életüket féltő tanítványok között,
akik attól tartottak, hogy Mesterük,
Jézus után őket is halálra keresik.
Ám felbátorodva az égi jelek láttán, valamennyien kitódulva az
utcára, bátran kiálltak hitük, meg
győződésük mellett. S a pünkösdi

A vizet, a Balatont ünnepeltük

csoda lett a kezdete a keresztyén
Egyház létrejöttének a világban.
Azóta is, bármely korban élünk,
oly igen szükségünk van ilyen csodára. Mert félelmek, aggódások
ma is vannak, melyek lelkünkbe
zárva csak tovább szorítják önnön
elesettségünk s magányunk béklyóit. De lelkünk megtelve az Isten
szeretetének tüzével, derűs, reménykedő s felemelő lehet életünk,
ünneplésünk. Ma ezért imádkozik
sok-sok keresztyén szív, hogy e
csoda ismét valóra váljon.
Mitykó András
evangélikus lelkész

Születések
2017. január 23. Horváth
Maja an. Kéri Marietta, apa:
Horváth Rajmund

Jack Spenót és a kis kalózai

2017. március 2. Hajnal Dóra:
an: Bóka Melinda, apa: Hajnal Tibor
2017. március 3. Rostás Rézi:
an. Rózsa Lívia, apa: Rostás
Zsolt

Fantasztikus kalóz buli kerekedett az Oroszországból Szárszóra települt Narbutt család
szülinapján, ahol együtt ünnepelt az ovi Katica csoportja, Daria családja és magyar barátai.

A csodaszép ikerpár 6, édesanyjuk pedig 30. születésnapja
alkalmából rendezett mulatságot. Jack Spenót főkalóz és sok
finomság tette különlegessé a
hármas szülinapot.

Ha nincs tiszta víz, nincs is víz.
Ha nincs víz, nincs élet. A víz
maga az élet. A Nők a Balatonért Egyesület balatonszárszói
csoportja március 26-án tartotta
vízvilágnapjának rendezvényét,
melyen felnőttek és gyerekek aktívan vettek részt. Nagy érdeklődés kísérte a „Vigyázz rám” nevű
társasjátékot, vízzel teli pohárral
ügyeskedtek a patakátugrók, a
kis horgászok sok halat fogtak
ki a játékmedencéből, a kreatívak a Csigamese figuráit színezték, koszorút készítettek fűzfa és

aranyeső ágakból, puzzle képet
raktak ki, papírhajót hajtogattak.
Felnőttek és gyerekek is nagy
odaadással töltötték ki a vízhez
kötődő kérdőíveket.
Közösen megkoszorúztuk a
Balatont. Az általános iskola felső
tagozatos diákjai vízre bocsátották a kis hajóikat, melyeket Karsai
Ödön pedagógus irányításával
készítettek fából. Köszönjük Élő
Emília és Csehi Andrea pedagógusoknak a közreműködését és az
iskolások aktivizálását.
Kilvingerné Molnár Margit

2017. március 9. Kostyál Gábor an: Herczeg Rita
2017. március 17. Defner Sarolta an: Gyöngyösi Melinda,
apa: Defner János
2017. április 7. Vinkler Olivér
an: Tóth Mária, apa: Vinkler
Gábor
2017. április 10. Mészárovics Bertin Gábor an: Kiss
Andrea, apa: Mészárovics
Gábor
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Képviselőink Ebesen és Nagyváradon

Gyermeknapi családi délután

Az Ebesi Képviselőtestület meghívására április 21-én hétvégi
látogatást tettek a balatonszárszói képviselők, a jegyző- és az
iskolaigazgató asszony. Dorogi
Sándor polgármester a találkozóról elmondta: Megerősítették
és aláírásukkal szentesítették a
már évek óta tartó partner kap-

2017. május 20.
(szombat) 13:30-tól

a Családosok Szárszóért Civil Szervezet és a
József Attila Művelődési Ház szervezésében.

Az ebesi vendéglátók és a szárszói képviselők

Ady és költőtársai között Apáti Kinga Csilla Nagyvárad főterén

csolatot. Ellátogattak a nagyváradi Ady Endre Emlékmúzeumba, ahol az igazgató fogadta a
szárszóiakat. Itt ugyancsak aláírták az együttműködésről szóló
megállapodást, amely a turisztikai kapcsolatok elmélyítését,
és a kölcsönös vendégforgalom
növelését szolgálja.

Szeretettel hívjuk a gyermekes családokat
programjainkra:
Népi játékpark - Utazó skanzen + Népi
fakörhinta játékmesterrel, Mollini bűvész
vidám varázslatai.
Kézműves játszóház, játékos vetélkedők, aszfaltrajzverseny,
csillám tetoválás, tombola, meglepetések.
Egész nap légvár és trambulin!
Vattacukor – popkorn – fagyi!
Minden gyermeket, szülőt büfével várunk.
Kellemes délutánt és jó szórakozást kívánunk
a család minden tagjának!

Felhívás

Szárszói Tüzes Esték

2017. június 23.
(péntek) 21.00 óra

Fáklyás felvonulás és Szent Iván éji
tűzgyújtás a Tóparti parkban.
Mindenkit várunk sok szeretettel!

Várjuk a kutyatulajdonosok jelentkezését az

I. Balatonszárszói

kutyaszépség versenyre!

Ellis Kaut – Pille Tamás:

Nevezni kistestű, közepes testű, nagytestű
és keverék kategóriában lehet.
Időpont és helyszín:

Pumukli
– mesejáték
Dumaszínház gyerekelőadása

2017. június 24.

IX. Nemzetközi
Kórustalálkozó
2017. június 24. (szombat)
17.00
a Csukás Színházban.
Vendégeink lesznek:
Kínai Magyarországi Csillag
Kórus és Ifjúsági Kórus,
Lengyel Szent Kinga Kórus,
Magyar Vöröskereszt Canterino
Kórusa, Eötvös Jubileumi Kórus,
Zamárdi Női Kar
és a házigazda
Soli Deo Gloria Kórus.

mûsorrendje:
Magazinmûsorral minden hónap
második és negyedik hétfőjén 19
órakor jelentkezünk: 2017. május
8-án és 22-én, június 12-én és 26án
Ismétlés az adást követő szombaton
14 órakor, vasárnap 10 órakor, hétfőn 19 órakor.
Email: szarszotv@gmail.com.

(szombat) 10.30
Csukás Színház

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.

József Attila Emlékház
információk

ll. Szárszói
Halfőző Nap
2017. június 4. (szombat)
Balatonszárszó, Központi strand
Infó: 30/864/9125

„VARRJUNK
A SZABADBAN!”
A Szárszói Öltögetők csoportja
VARRÓS PIKNIKRE
várja szeretettel a varrni tudó és szerető, valamint a varrással
most ismerkedő gyerekeket és felnőtteket

2017. június 17-én, szombaton, 16-19 óra között
a Csukás Színház teraszára.
Programjaink:
Kötélkiállítás, közös varrás, textiles foglalkozások.
Belépés ingyenes!

a művelődési házban

2017. május 8-10.
Nyílt napot hirdetünk az intézményben működő 3 közösség: Nyugdíjas
Klub, Soli Deo Gloria Kórus, Szárszó
Néptáncegyüttes
tevékenységének
szélesebb körű megismerésére. Nyilvános próbákra és klubfoglalkozásra
invitáljuk az érdeklődőket, hogy kedvet érezzenek a közösséghez történő
csatlakozáshoz, népszerűsítsük a szabadidő klubközösségben való eltöltését, a kórusban éneklést, a néptáncot.
Nyugdíjas Klub nyílt napja:
május 8. 17 óra (hétfő)
Kórus nyílt napja:
május 10. 18 óra (szerda)
Néptáncegyüttes nyílt napja:
május 9. 19:30 (kedd)

MEGNYITOTTUNK
PROGRAMOK
Június 24. Szombat/ Múzeumok Éjszakája / 18:00 –tól
24:00 óráig
Ízelítő a programból: kézműves játszóház, tárlatvezetés
óránként, feladatlapos éjszakai túra, tábortűz, táncház,
csillagászati bemutató, stb…
A rendezvény egyes részei belépőjeggyel látogathatók!
A programváltoztatás jogát a
szervezők fenntartják!
NYITVA TARTÁS
Előszezoni Nyitva tartás / Április 11-től Június 30-ig: 10:0017:00 óráig. Hétfő Szünnap
Elérhetőségek /06-30/ 8649134,
jaemlekhaz.szarszo@
gmail.com
Matkovics Diána,
múzeumpedagógus
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Május–júniusi verseny naptár
KARATE
A szárszói karatésok május 9-én a Shito
Magyar Bajnokságon vesznek részt Budpesten, majd 15-én Tökölre látogatnak a
Kakusei Országos Bajnokságra,majd 29én az Erzsébet kupán versenyeznek szintén
Budapesten. Május első hétvégéjén Százhalombatta következk, majd Zalaegerszegen versenyzünk május 13-án.
Május 20-án rendezzük házi versenyünket Fonyódon, ezúttal több baráti csapat is
ellátogat hozzánk! Várjuk a kedves érdeklődőket a fonyódi Városi Sportcsarnokba
május 20-án tíz órától.
ASZTALITENISZ
A megyei és dél-balatoni asztalitenisz
csapatbajnokságban minden héten három
csapatunk játszik.
Április végén 8-10 versenyzővel veszünk
részt Kaposváron a megyei ranglista versenyen.
Áprilisban Siófokon, májusban Szárszón
lesz utánpótlás verseny.
Három veterán versenyzőnk szerepel májusban az országos veterán ranglista versenyeken.

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:
Kelemen Krisztina,
Kilvinger Gábor,

Szőke György,
Győrffy Árpád

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

LABDARÚGÁS:

A mi vízilabdásunk

A Megyei II. osztályban a húsvétig lejátszott 6 fordulóban csapatunk 4 győzelmet
aratott( B.földvárt 2-1-re, Szőlősgyörököt
2-0-ra, B.szabadit 3-2-re és Zamárdit 1-0re vertük) egy döntetlen Fonyód ellen (0-0)
és egy vereség Lengyeltóti ellen (3-1). Tehát
a megszerezhető 18 pontból 13 pontot sikerült szerezni. Csapatunk jelenleg a 7. helyen tanyázik 23 ponttal.
U-19-es ifi csapatunk mind a 6 meccset
megnyerte (kiemelkedik közülük a Szőlősgyörök elleni 30-0-ás győzelem!!!). Jelenleg vezetik a tabellát, 51 pontot gyűjtöttek.
Megye IV-es vegyescsapatunk (B.szárszó/
Kötcse) szintén 6 meccset játszott. Ebből 5
győzelem, 0 döntetlen és 1 vereség. A tabellán az 1. helyet foglalja el 48 ponttal.
Az öregfiúk 50%-os eredményt értek el.
1 győzelem, 1 döntetlen és 1 vereség. 4
ponttal a 9. helyen állnak. Mindegyik csapatnak 7 forduló van hátra.
HAJRÁ SZÁRSZÓ és KÖTCSE!!!

Szűcs István,
aki mi iskolánk 4. osztályába jár, már
komoly vízilabdás múlttal
rendelkezik,
hiszen három
éve igazolt játékosa a Kaposvári Vízilabda
Klub
fiatal reménységeinek, akik Balatonbogláron edzenek
hetente 3-4 alkalommal. Miután Pityu beleszeretett ebbe a sportágba, a nagyapa,
Szűcs György nagy örömmel buszozik
vele, de ha munkaideje engedi, az édesapa viszi kocsival. És hozzájön mindehhez
a hétvége, hiszen csapatversenyeken járják az országot! A nagyapa itt Szárszón
is toborzásba kezdett, hátha lennének még
olyan gyerekek, akik beleszeretnek e siker-sportba.

A legifjabbak focicsapata
Intézményi I-es korosztályos Bozsik csapatunk a téli teremtorna sorozatban III-ik
helyezést ért el!
Intézményi II-es korosztályos csapatunk
100%-os eredménnyel I-helyet ért el!
Bozsikos szezonunkat május 27-én zárjuk, csapatunk a Family Kid kupán mérkőz
het majd meg 9 nagynevű egyesület csapatai ellen, mindenkit szeretettel várunk,
szurkoljunk a fiúknak!
Pusztai Gábor
U.P Vezetőedző NKSE Balatonszárszó

Karate:
Február 25-én Mogyoródon rendezte meg
az UTE Kaisei csapata felkészülési versenyét, melyre első alkalommal látogattunk
el, és ahol Susóczki Richárd junior kata
versenyszámban arany érmet szerzett.
Március 18-án rendezték meg Szekszárdon a városi sportcsarnokban a XXII. Széki
Kupát, melyen 34 egyesület közel 400 versenyzője vett részt.
Susóczki Richárd junior kata versenyszámban bronz érmet szerzett.
Április elsején egy jó hangulatú baráti
versenyre látogatott a Balaton Budo csapata Pusztaszabolcsra, ahol 11 klub 110 versenyzője mérte össze a tudását. Az alábbi
eredmények születtek: Farkas Alisha kumite
ezüst, Farkas Christopher kata ezüst, kumite

Asztalitenisz:
Fonód Balázs edzőjével és édesanyjával
arany, Szappanos Lídia kata arany, kumite
ezüst, Simon Zoltán kata arany kumite arany,
Városi Imre kata bronz, kumite arany érem.
Április másodikán szintén versenyeztünk,
ezúttal Budapesten, ahol első alkalommal
rendeztek Magyar Kupát fogyatékkal élők
számára. Fonód Balázs kata versenyszámban
nagyon szépen szerepelt, gratulálunk Neki!
Somogyi Péter edző

MEGHÍVÓ
A Família Perlaki Pihenőpark és Vendéglátóipari Kft balatonszárszói KID
Família Üdülője május 27-én szombaton VII. alkalommal rendez gyermek
labdarúgó tornát Balatonszárszón.
A tornára nevezett csapatok:
Ferencváros, Kispest – Honvéd, Telki Foci Suli, Budapest FC,
Muzsla / Szlovákia /, Tolna VFC, Csepel Hungary Club 94 SE I.,Csepel Hungary Club 94 SE II., Tabáni Spartacus, Balatonszárszó NKSE.
A torna ünnepélyes megnyitója 9 óra 30-kor lesz, és 10 órakor kezdődnek a csoportmérkőzések, várhatóan 15 órakor a helyosztók, kb. 17.30 óra
EREDMÉNYHÍRDETÉS
A torna támogatói: Balatonszárszó Önkormányzata, Balatonszárszó NKSE,
Somogy Megyei Labdarúgó Igazgatóság, KID Kft, Família Perlaki Kft.
Szeretettel várjuk a szurkolókat!

A tavaszi fordulókkal folytatódtak az asztalitenisz csapatbajnoki mérkőzések.
Eredmények: Megyei csapat bajnokság:
B.szárszói NKSE I.-Lengyeltóti VSE II.
11:7, B.szárszó-Siófoki VSE II. 13:5, B.szárszó-Darányi KSE 10:8, B.szárszó-KAC
STIGA BIGA 13:5, B.szárszó-Kaposvári
AC 6:12, B.szárszó-Fonyódi PSE 5:13
Négy győzelem után két vereség jött, a
hátralévő két fordulóban lehet javítani.
Dél-Balaton Környéki Bajnokság:
B.szárszói NKSE II. ZamárdiPSE 9:1,
B.szárszó-Siófoki Utánpótlás 10:0, B.szárszó-Siófoki Góliát 4:6, B.szárszó-Siófoki
AK IV 8:2, B.szárszó-Siófoki AK III 3:7,
B.szárszó- Fonyódi PSE II. 6:4
Második csapatunk is négy győzelemmel
és két vereséggel folytatja a küzdelmeket.
Harmadik csapatunk, melyben nők és
férfiak is szerepelnek, a vereségek mellett
egy döntetlent is elért.
Hüvüsvölgyi Péter

✟ Gyászközlemény
Szőts Lajos
2017. márc.12-én
(Dózsa Gy. u.)
Miklós János
2017. jan.2-án
(Szóládi u.)
Tóth György László 2017. márc.
21-én (Fő u.)
hunyt el.
Részvétünk a gyászoló családoknak.

Ping-Pong maraton Szárszón
Balatonszárszó Önkormányzata nem szokványos sportrendezvényt valósított meg
március 11-én, amelynek
200 résztvevője volt 8 órától
délután 17 óráig, a település
öt helyszínén. A rendezvény
célja, felhívni a figyelmet a
mozgás örömére egy olyan
sportággal, ami nem korosztályhoz kötött. Az amatőrök
és a profik, az óvodások és
az örökké fiatalok egyaránt
az asztalokhoz álltak. A rendezvény védnöke Mocsai
Tamás a Nemzeti Kézilab-

da Akadémia ügyvezető
igazgatója volt, valamint
részt vett Domján Tamás,
a Somogy Megyei Asztalteniszezők
Szövetségének
elnöke is. Minden résztvevő
egy színes matricát kapott
ajándékba, majd a sorsoláson három résztvevő kapott
értékes sport felszerelést:
Szalay Ábel, Szabó Szirka
és Mónos Péter. A jó hangulatú esemény elérte célját,s
több mint 20 új amatőr kapott kedvet az asztaliteniszezéshez.

A Ping- pong maraton kezdő csapata

