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Bölcsőde-avató Ha újra itt a nyár

A bölcsőde avatásán Dorogi Sándor polgármester vágta át a
nemzeti színű szalagot. Mellette Magda Ilona, a Százszorszép
Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője

Az első bölcsődéseink már rögtön otthon érezték magukat

MEGHÍVÓ

Az utóbbi két évben annyi szép
kisbaba született Szárszón,
hogy a polgármester úr havonta két-három újszülöttet fogadott. Nosza, igyekezett is, hogy
mielőtt a kormány kötelezővé
teszi a települések számára a
bölcsőde létesítését, nálunk már
meg is nyíljon. Így történt, hogy
február 22-én megtartottuk a mini-bölcsőde avatót, ahol hét kisgyermek minden igényt kielégítő
elhelyezése biztosított, hogy a
szülők, de kiváltképpen az édesanya nyugodtan dolgozhasson.
(Tudósítás az 5. oldalon)

Január, február, itt a nyár! Mint a tavalyi rekord-nyáron, olyan meleg, selymes vízzel várjuk vendégeinket
Kint éppen esik a hó, de mi már a
nyári szezonra készülünk a Turisztikai Egyesülettel.
A marketing fontosságát szem
előtt tartva ismét a nyakába veszi
egyesületünk az országot. Az első
nagy turisztikai vásár Budapesten
lesz, ahol új külsővel, de a belső értékek megtartásával jelenünk meg.
Igyekeztünk prospektusainkat, matricáinkat színesebbé, hívogatóbbá
tenni, megújul a „SZERETLEK SZÁRSZÓ” feliratú matrica is, amely a
korábbi években nagyon népszerű
volt. Hosszú évek után végre sikerült
egyesületünknek formaruhákat készíttetni, így a különböző vásárokon

való megjelenés még impozánsabb
lesz.
A régiós kiállítások közül Debrecen, Miskolc és Szolnok került fel
az idei palettára. Mindezt úgy tudjuk megvalósítani, hogy az előzetes
költségvetésünket az önkormányzat
elfogadta, amit ezúttal is köszönünk.
A nyári tervezett programok közül a kiemelt fesztiválok előkészítése folyamatosan zajlik. Ez évben is
tervezzük támogatni a strandi rendezvényeket, közülük is kiemelten
kezelve a hagyományos Lecsófesztivált. A téli időszak rendezvényei
közül a nagyszámú érdeklődőt

Megültük a disznó torát

KÖZMEG
HALLGATÁSRA!

2018. március 12-én
(hétfő) 17.00 órától

Dorogi Sándor
polgármester
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Tájékoztatom a lakosságot, hogy
a település Képviselő- testülete

közmeghallgatást tart, amelyre
valamennyi érdeklődő balatonszárszói lakost meghívok.
Helyszín: Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal Díszterme (Balatonszárszó, Hősök
tere 1.)
A közmeghallgatáson a résztvevők közérdekű kérdéseket intézhetnek, illetve javaslatokat
fogalmazhatnak meg a Képviselő- testület felé.
Balatonszárszó, 2018.02.16.

vonzó „Böllérfesztivált” is támogatjuk. Folyamatosan vesszük fel a
kapcsolatot a szolgáltatókkal a jól
bevált Szárszó kártya kedvezményeinek bővítésére.
A reklámtevékenységünk fontos
részét képezi az egyesület honlapja, ami ez évben megújult formában, új tartalmakkal, könnyebb
hozzáférhetőséggel lesz elérhető.
Facebook oldalunk továbbra is
napi friss információval szolgál, ezt
azért is tartjuk fontosnak, mert egy
mondás szerint „aki nincs fent a facebookon, az nincs is”!
(Folytatás
a 2. oldalon)

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
A kolbászhúst keverők – Szalai László (jobbról ) és Molnár Balázs addig serénykedtek, míg a vendég-kóstolók megnyalták
legalább egy ujjukat. Este aztán nagyon sokan mind a tíz ujjukat
Minden úgy történt, ahogy a disznóvágás nagykönyvében meg van
írva. Mert nehogy már Szárszón
ne legyen hagyományos disznótor! Megérkezett a ház udvarára a
gyönyörű, termetes, 244 kilós jószág. Az ügyesek körbefogták, és
megadták neki a kegyelemdöfést.

Az érzékenyebb lelkületűek elfordultak, vagy befogták a fülüket.
Történt mindez hajnal hasadtakor,
a pörzsölés szalmalángja világított,
majd megkezdődött a feldolgozás.
Sürgött-forgott itt Szárszó apraja,
nagyja. Aztán estére mind megettük.
(Képriport a 6. oldalon)

www.balatonszarszo.hu

2018. március 14-én (szerda) 18 órára
a balatonszárszói József Attila Művelődési Házba.

Ünnepi koncertet ad Balatonföldvár Város Fúvószenekara
Az ünnepi műsorban közreműködnek az általános iskola tanulói
Ünnepi beszédet mond:
Korcz Miklós önkormányzati képviselő

Emlékezzünk együtt!
Dorogi Sándor polgármester
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Fejlesztések pályázati milliókból Beszámoló
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetési
főösszege 850 millió forint.
Ilyen magas költségvetési számok
még nem voltak, korábbi években
600 millió forintos főösszegekkel
számolhattunk. Az emelkedés oka,
hogy a bevételi források megnövekedtek. Köszönhető ez a pályázati
források növekedésének, illetve az
adóbevételek növekedésének. Ezek
közül ki kell emelni a turisztikai bevételeket (idegenforgalmi adó), iparűzési adó bevételt. A magasabb
bevételeknek köszönhetően 2018.

évben nagyobb arányban van lehetőség fejlesztésekre. A pályázati
források felhasználása kötött, a pályázati kiírásnak megfelelő célt kell
megvalósítani.
A 2018. évi fejlesztésekben utak,
járdák felújítása szerepel, mely munkálatok már el is kezdődtek.
Az Önkormányzat négy intézményt finanszíroz (Közös Önkormányzati Hivatal, József Attila Művelődési
Ház, Balatonszárszói Százszorszép
Óvoda és Mini Bölcsőde és Szárszóért Nonprofit Kft.), melyek közül a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda

és Mini Bölcsőde – melynek tagintézménye a Kötcsei Óvoda és Konyha – fenntartása Társulás formájában
történik, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalhoz is hozzájárulnak a társ
települések.
Az Önkormányzat költségvetése
terhére a település civil szervezeteit is
támogatja. A civil szervezetek a működésükhöz szükséges támogatást
igény szerint megkapták.
A 2018. évi költségvetést a Pénzügyi Bizottság részletesen megtárgyalta, a Képviselő testület február
15-én jóváhagyta.

Pályázat
elnevezése

Pályázat tárgya

TOP-1.21-15-SO1-2016-00020
Fenntartható turizmusfejlesztés

Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai
fejlesztése

100 000 000

0 Elnyert összeg:
100 000 000

TOP-3.2.1-15-SO1-2016-0014
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Hivatal épületének
felújítása, energetikai
korszerűsítése

50 000 000

0 Elnyert összeg:
50 000 000

TOP-1.1.3-16-SO1
Helyi gazdaságfejlesztés

Helyi termelők helyi piacra jutásának támogatása Balatonszárszón

50 000 000

0 Elnyert összeg:
50 000 000

Balaton Területfejlesztési Koncepció és Stratégiai Program

A Balatonszárszói Központi Strand fejlesztése

34 645 669

0 Elnyert összeg:
34 645 669

TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047
Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása

Balatonszárszói Százszorszép Óvoda – eszközök beszerzése

30 000 000

0 Elnyert összeg:
30 000 000

Belügyminisztérium
Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása

Konyha-fejlesztés Önkormányzati étkeztetési
fejlesztések támogatása

31 254 329

1 562 716 Elnyert összeg:
29 691 613

Emberi Erőforrások Minisztériuma Jubileumi sétány kialakíA reformáció 500 éves jubileumá- tása
nak méltó megemlékezésére egy
történelmi örökséget bemutató jubileumi sétány megvalósítása

5 000 000

0 Elnyert összeg:
5 000 000

Önkormányzati
feladatellátást Belterületi utak, járdák,
szolgáló fejlesztések támogatása
hidak felújítása (RózsaRónay- Esztergom u.)

15 000 000

2 282 956 Elnyert összeg:
13 322 650

Pénzügyminisztérium
Mini bölcsőde kialakítása
2016. évi XC. tv.
Mini bölcsődék létesítésének, mini
bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására

10 000 000

EFOP-1.5.2-16-2017-00005
Humán szolgáltatások
Humán szolgáltatások fejlesztése fejlesztése
térségi szemléletben Balatonszárszói rész

56 255 090

0 Elnyert összeg:
56 255 090

504 000

1 300 000 Elnyert összeg:
504 000

162 m³ tűzifa

205 740 Elnyert összeg:
2 880 360

Közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás
Szociális célú tüzelőanyag támo- Szociálisan rászorulók
gatás
tűzifa támogatása

Támogatás
összege (Ft)

Önerő ös�- Megjegyzés
szege (Ft)
(Ft)

525 000

Elnyert összeg:
9 975 000

Várjuk étkező vendégeinket Folytatódnak a járdafelújítások
Várjuk új és régi étkezőinket változatos
ételeinkkel Balatonszárszó Százszorszép
Óvoda konyháján, Balatonszárszón a Rózsa u. 1. alatt.
Vendégeink éttermünkben is elfogyaszthatják ebédjüket, illetve éthordóban elvihetik, amit vendégétkezőink 800 forintért
vehetnek igénybe.
Minden nap reggel 8.00 óráig igényelhetik, illetve lemondhatják ebédjüket az
élelmezésvezetőnél, Fekete Jánosnénál a
06/30-329-1976-os telefonszámon.
Étlapjaink és térítési díjfizetési napjaink
megtalálhatók a Szárszó TV hirdetési oldalán, a Facebookon és a Balatonszárszó
Százszorszép Óvoda konyha hirdetőtábláján.

– Balatonszárszó Önkormányzata a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara által szervezett üzleti delegáció kínai útjáról
(Hongkong-Kanton-Foshan, 2017. december 3-9.)

Balatonszárszó Önkormányzata
az üzleti úton elsősorban azzal
a szándékkal vett részt, hogy az
átfogó fejlesztési koncepciójának
keretében kialakítandó ipari park
tervét potenciális külföldi befektetőkkel megismertesse. Az önkormányzat részéről – Nagy Zoltán
képviselő, a fejlesztési bizottság elnöke, Várady Tünde fejlesztésekért
felelős projektmenedzser, valamint
az önkormányzatot képviselő dr.
Ivanovits Andrea és dr. Káldy Péter
ügyvédek – utazott a delegációval.
A Dunai Péter úr – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)
főtitkára – által vezetett delegáció
december 3-án indult el Budapestről, Hongkongba december 4-én
a délutáni órákban érkeztünk meg,
a repülőtéren dr. Garai Péter, Magyarország Hongkongi Főkonzulátusának külgazdasági attaséja
fogadott minket.
December 5-én Magyarország Hongkongi Főkonzulátusán
üzleti fórumon vettünk részt. Ennek keretében mindenekelőtt dr.
Kertész Pál, Magyarország hongkongi főkonzulja köszöntette a
megjelenteket, majd előbb Dunai
Péter főtitkár úr, majd Mr. Stephen
Weatherseed – a Hongkongi Kereskedelmi és Iparkamara Európai
Bizottságának elnöke – tartott rövid
előadást a magyar és a hongkongi
üzleti környezetről. A kamarák közötti együttműködési megállapodás
aláírását követően, kötetlen formájú
B2B (business-to-business) találkozókra került sor, ennek során Balatonszárszó Önkormányzatának
lehetősége nyílt több partner számára is bemutatnia ipari parkjára
vonatkozó elképzeléseit.

December 6-án a Hongkong
Kereskedelmi Fejlesztési Tanács
(HKTDC) központjában előbb
Anne Chung tartott egy rövid prezentációt a HKTDC-ről, majd az
Asian E-tailing Summit konferencián vettünk részt, ahol a napjainkban egyre nagyobb jelentőséggel
bíró elektronikus kereskedelem
kapcsán több előadást is meghallgathattunk. Ezt követően abban
a megtiszteltetésben volt részünk,
hogy meghívást kaptunk a Ms.
Carrie Lam, Hongkong kormányzója által adott üzleti ebédre, melyen a kormányzó asszony előadást tartott Hongkong szerepéről
és helyéről az üzleti világban. Délután/este Kanton városába utaztunk.
December 7-én ipari parki látogatáson vettünk részt. Az ipari
park jó például szolgál a tekintetben, hogy egy professzionálisan
működtetett ipari park hogyan tudja
élénkíteni a gazdaságot és serkenteni a vállalkozói kedvet.
December 8-án Foshanba
utaztunk, ahol magyar-kínai üzleti
fórumon vettünk részt. Ms. Zhang
Hua elnök és Mr. Qiao Yu – Foshan
alpolgármestere – köszöntői után
Dunai Péter úr és Ms. Peng tartott
rövid előadást a magyar és a foshani üzleti környezetről. A CCPIT
Guangdong és az MKIK közötti
együttműködési megállapodás aláírását követően ültetett B2B találkozókra került sor, ahol több érdeklődő is felkereste Balatonszárszó
Önkormányzatának asztalát.
Váradi Tünde Ildikó
fejlesztési koordinátor
és Nagy Zoltán képviselő

Folytatódik az informatikai képzés
Februárban 15 fő részvételével újabb csoport indult a digitális írástudás
képzésen. A nagy érdeklődésre való tekintettel március és április hónapban
újabb tanfolyam kezdődik.

Konferencia Eszéken
Településünkön tovább folytatódik a járdák felújítása, melynek összege a következő:
Rigó utca 3.354.350,- Ft+
ÁFA,

Zrínyi Miklós utca, Móra
Ferenc utca 12.190.080,- Ft+
ÁFA
Új Élet utca, Ifjúság utca
5.195.345,- Ft+ÁFA

Dorogi Sándor, településünk polgármestere Somogy megye több vezető
tisztségviselőjével együtt részt vett a horvátországi Eszéken azon a konferencián, amelyen a határokon átívelő fejlesztési lehetőségeket tárgyalták
meg. Reméljük, hogy az itt elhangzott tervekből Szárszó is profitál majd a
közeljövőben.
A Képviselő- testület soron következő üléseinek tervezett időpontjai:

2018. március 26.		

2018. április 23.
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Ha újra itt a nyár
(Folytatás az 1. oldalról)
Az idei szezon alakulását sok olyan
dolog formálhatja, amit egyesületünk nem tud szabályozni, gondolva itt az időjárásra, a szolgáltatók
hozzáállására, felkészültségére,
munkaerőhiányra, de ami tőlünk
telik, mindent megteszünk, hogy az
elkövetkező szezon sikeres legyen.
Szívesen vesszük a közös cél elérése érdekében, ha támogatják
munkánkat, ötleteikkel, segítő szándékukkal megkeresnek bennünket. Hiszen a szezon alakulása az egész lakosságot érinti valamilyen formában.
Tegyünk hát érte, hogy ősszel
mindannyian elégedetten dőlhessünk hátra!
Mindenkinek jó munkát, sikeres
szezont kívánok!
Cseri Péter
Turisztikai Egyesület Elnöke

Velünk volt József Attila
Vasútállomás

Átéltük vele a lelenc-gyerek minden kínját, keservét, a szeretetre, a szerelemre vágyás magaslatait
Süsü örökös tag, és a legkedveltebb főszereplő az utazás kiállításokon

Húsvét: az öröm ünnepe
Olyan korban élünk, melynek egyik
jellegzetessége az igazi, maradandó értékek devalválódása. Sajnos,
ez alól legnagyobb keresztyén ünnepeink sem kivételek. Összeolvadnak a hétköznapok az ünnepnapokkal, elsikkad az ünnep lényege.
Sokak számára már a meghatározás is gondot jelent: miért olyan különleges ez a nap?
A húsvét a keresztyén világ legnagyobb ünnepe, Jézus Krisztus
halálból való feltámadására emlé-

kezünk. A halandó ember számára
döbbenet, kétség, kérdés, csupa
bizonytalanság. A feltámadás tényét azonban nem magyarázni
kell, hanem hittel elfogadni, amit
a Szentlélek munkál szívünkben!
Ez tehát az ünnep örök üzenete:
Jézus Krisztus föltámadt, legyőzte
az ember legnagyobb ellenségét, a halált. Jézus diadala a mi
győzelmünkké lesz, hiszen Isten
Fia azért jött, azért lett emberré,
hogy miután elhordozta e világ

bűneit, szenvedett és meghalt értünk, halálból való feltámadása
által megossza velünk a mennyei
világ dicsőségét és felkínálja az
örök élet lehetőségét. Húsvét az
öröm ünnepe, a megváltott, Isten
kegyelmét elfogadó, az eljövendő felé reménységgel néző ember
örömünnepe. Legyen a feltámadás
öröme, bizonyossága és reménysége mindannyiunké!
Konc Gáll László,
református lelkipásztor

Sokan megidézték már József Attilát,
itt Balatonszárszón, de így még senki, mint ahogy a januári Magyar Kultúra Napján a költő emlékházában.
Tóth Péter Lóránt, Radnóti- és Latinovits Zoltán-díjas versmondó, vers
vándort hívta meg településünk két
művelődési intézményének vezetője,
hogy a Vasútállomás című (József Attila versein és prózáin alapuló) pódiumestjével idézze meg a költőt.
A kunszentmiklósi Tóth Péter Lóránt előbb testnevelés szakos tanár
lett, aztán versmondó, majd drámapedagógus. Most éppen versvándor. Mániás versmondó. Bepakol a kis bőröndjébe, nyakába veszi
a Kárpát-medencét, és viszi József

Attilát, Arany Jánost, Kosztolányit –
mondogatni.
Az előadáson egy újfajta előadásmódot és egy ember közelibb,
szerethetőbb József Attilát ismerhetett meg a közönség. A műsorban egy, a vonatát lekésett egykori
lelenc ember kényszerű vallomásai, kimondott belső monológjai
hangzottak el a szeretetről, hitről,
békéről és meg nem alkuvásról.
Az előadó megelevenítette a költő
szellemét, aki így jelen volt a hallgatóságával ezen a délutánon.
A teltházas rendezvény után
teával, zsíros kenyérrel és kötetlen
beszélgetéssel kínálták a szervezők
a látogatókat.

Családok éve – 2018 – és a házasság hete

Milyen piacot szeretnének?

Szerencsésék – úgy élnek,
mint a mesében

Kettőn múlik a vásár. Milyen piacot
szeretnének a vevők és az árusok? A
vevők? Friss portékát, jó áron és kulturált környezetben. A szárszói kistermelői piacnak eddig is kitűnő híre
van, népes törzsvásárlói közönsége,
akik többnyire név szerint ismerik az
eladókat. Örülnek, hogy a hét minden napján nyitva van a piac.
Kérdés viszont, hogy milyen piacot szeretnének az árusok? Köztudott, hogy településünk kereskedelmi-fejlesztési programjában fontos
helyen szerepel. Az a négy helybeli
termelő (házaspár, vagy család) úgy
tartja, hogy nagyon jó helyen van a
piac, ahol van, az állomás mellett. Ez
ugyanis jól megközelíthető az üdülő
tulajdonosoknak, az itt nyaralóknak. A
7-es úton túliak sokan maguk termelik
a zöldséget, és a kertjükben van gyümölcsfa. De közülük is sokan itt vásárolnak. Jó híre van a környező településeken, a földváriak, a zamárdiak, a
szemesiek és az őszödiek körében is.
Bartha Lili Márta 10 éve mindig
szép standdal, látványos tálalásban
kínálja termékeit. Egy egész család
áll a háta mögött, hogy a finomságok
kívánatosak legyenek. A szörpöket,
befőtteket, lekvárokat merész társításban. Például lilahagyma lekvár,
sütőtök-csatni, padlizsán zellerrel. S
mindezt tartósító szer nélkül és egész
évben, honlapjáról is kínálja.
Balogh László nejével, Ágival
és fiukkal családi vállalkozásban

Nomen est omen – e latin kifejezésazt jelenti: nevében a sorsa. Ezzel
kitűnően jellemezhetjük a Szerencsés
családot. Több, mint negyven évvel
ezelőtt a tejipari vállalat balatonszárszói áruelosztójában dolgozott
Szerencsés József és Simon Zsuzsanna, s ahogy a fiatalok szoktak,
tréfálkozva évődtek egymással. Ebből lett egy szép szerelem, mire öt
hónapon belül össze is házasodtak.
Zsuzsa szülői háza a Dózsa György
utca 21. szám alatt várta őket, amelyet még az édesapja nagyszülei
építettek. Azóta már az ötödik generáció tekinti édes otthonnak, amit
mindig bővítettek, szépítgettek, ha
nőtt a család. Simon Ferencné a 86
éves Edit néni, aki boldog, rajongásig szeretett dédnagymama itt él, –
szintén a szülői házában.
A Szerencsés fiúk, József és Krisztián viszont kirepültek: József és családja Érden él, Zsuzsa a felesége és
három gyermekük: a 8 éves Nóra,
és a 4 éves ikrek: Máté és Márk.
Krisztián és Tímea tavaly házasodtak
össze, ők itt élnek Balatonszárszón.
Szerencsésék úgy élnek, mint a
mesében: innen még hangos szóváltást senki sem hallott. Soha nem
voltak haragban. Ha nem egyezik
valamiben a véleményük, elmondják
ugyan, de mennek egy kört, s már
el is felejtették. Zsuzsa szülei között
még ekkora nézetletérés sem volt.
Úgy látszik, a jó példa öröklődik. Az

paprikát, paradicsomot, burgonyát,
hagymát, csemege kukoricát kínálnak, amiket ládaszámra mérnek ki.
A nyár mindennapi zöldségein kívül
ribizli, málna, majd a dió, mogyoró
és gyógynövények is szerepelnek a
kínálatukban.
Mohai Andrásné Erzsi a „főkertész”, aki férjével együtt műveli
a Zrínyi utcai kertet, s már nyolc éve
rekordokat döntöget a különleges
szőlő és gyümölcsfa terméseivel.
Most fordultak termőre a homoktövis
bokrai, amiből lekvárt, szörpöt készít,
de a narancsból és más egzotikus
gyümölcsből is kínál dzsemeket, de
hallottam egy telefonhívást: egy vevő
vegyes zöldséget keres, de elfogyott.
Erzsi, válasza: motorra ül, és negyed
óra múlva ott lesz vele a piacon!
Szincsákné Marika, miután
az önkormányzat pénzügyi vezetőjeként nyugdíjba vonult, ripsz-ropsz

megtalálta a hobbiját, hogy egy percig se unatkozzon. A kertjük, a szőlőjük bőven termett, amiből először
csak a gyerekek, unokák örömére
készített finomságokat. De mi legyen
a többlettel? Így kezdődött, hogy a
saját kísérletezés után mással is megkóstoltatta Marika a narancsos szőlőt, vagy a cukkinit citrommal, meg a
különleges gyógyfüves szörpjeit.
Nos, hogy milyen piacot szeretnének ők négyen, meg a többiek,
akik a szomszédos településekről
kínálják portékáikat? Olyat, hogy az
autóról könnyen bekészíthessék az
árut. Hogy ne süsse ezerrel a nap a
zöldséget, a gyümölcsöt, de őket se
verje hátba az eső. A bemutató, kínáló asztal mérete megfelelő legyen.
Tudjanak hűteni (árammal), és ami a
legfontosabb, hogy a higiéniai követelményeknek is megfeleljen a szárszói piac!

Gyakran van így együtt a család
édesapa így könnyen megagitálta a
fiait is, hogy legyenek a településünk
polgárőrei.
A munka mellett – Zsuzsa 24
évig volt a központi strand vezetője
– szép kis háztáji gazdaságot műveltek. Zöldségből, gyümölcsből is
önellátásra rendezkedtek be, de húsért sem sokat mentek a henteshez.
Amióta megszülettek az unokák,
főhivatású nagyik lettek. Nagyon
sokat segítenek a fiataloknak, ha kellett fél hetet is ott töltöttek, amikor az
édesanya visszament dolgozni.
Jóska az utóbbi években sorra
járta a kórházakat: egyik műtétje jött
a másik után. A felesége mindenben
segítette a felgyógyulását, és biztatta: a jó Isten ezen is átsegíti. Ezzel
is tréfálkozik: ha a lottó ötöst nem is
nyerte meg, azért mégis csak a szerencse fia.
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A mi iskolánk

Mérlegen az első félév
Testvériskoláink: Mezőladány és Túrteberes

Még egy fél évet lesz így együtt a májusban ballagó osztály
A januári februári időszak sok kisdiáknak izgalmas időszak. Kézhez
kapják a bizonyítványt, hogyan teljesítettek az első félévben. A nyolcadikosoknak pedig az középiskola- választás időszaka, s eredmény
már sejteti, hogy sikerül-e az áhított
iskolába bejutni, vagy szakmához
közel kerülni. De az óvodásokat a
szüleikkel együtt hívogatja az iskolánk, hogy bemutassák, milyen
izgalmas, szép és új dogokat tanulhatnak, játszhatnak az előttük álló
években.
Iskolánk igazgató asszonyát
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilonát
arra kértük, értékelje a tanulók félévi teljesítményét, különös tekintettel
a ballagó osztályra. Milyen eséllyel
folytatják tanulmányaikat?
– Januárban befejeződött az
első félév, és 157 tanuló vette kézbe
öt hónap munkájának eredményét.
Sajnos, néhány tanulónak nem sikerült a minimum követelményeket teljesíteni, de tanáraik minden segítséget megadnak nekik, hogy a tanév
végén megugorják a lécet. Különösen nagy teher hárult a nyolcadikosokra, hiszen ennek a félévnek a
teljesítménye nagyban befolyásolja
esélyeiket, hogy hol folytathatják tanulmányaikat, melyik középiskolába
fognak bekerülni. Január 19-én 12
tanuló írt központi felvételit. Ketten
közülük Kaposváron, ők az Arany

Színházi találkozás
Mátyás királlyal
A 3. osztályosok színházlátogatáson vettek részt a Kálmán Imre
Kulturális Központban a Szülői
Munkaközösség
ajándékaként.
Különleges élményt jelentett a
gyermekek számára a Mátyás király című előadás, melynek témája
kapcsolódott az irodalom tantárgy
anyagához. A Mátyás királyról
szóló történet, nemcsak az ismereteiket bővítette, hanem a korhű
ruhák és a díszlet által vizuális élményhez is jutottak.
Reichert Tünde

János Tehetségprogramba szerettek
volna bejutni, s mindenki számára
nagy öröm, hogy ez sikerült is nekik.
A végzősök által választott szakmák között van szakács, felszolgáló, lovász, fodrász, bőrdíszműves,
informatikus, s természetesen van-

Fekete Attila és Ferenci Milán
az Arany János tehetségprogramban kezdik meg középiskolás éveiket
nak olyanok, akik a középiskola
elvégzése után még szeretnének
majd tovább tanulni. Mindenki nagy
izgalommal várja a felvételi eredményeit, s remélik, hogy sikerül a
végzősöknek az általuk elsőként
megjelölt intézménybe bejutni.
Az év elején nyert pályázat nyomán nagyon mozgalmasnak, és

változatosnak ígérkezik 50 tanuló
munkája. Mit tartalmaz a pályázat?
– Az első félév egyik sikerének
könyvelik el, hogy az iskola nyertese az EFOP 3.1.8-17-2017-00057
Együtt testvérként-iskolaközi szemléletformáló program pályázatnak,
melynek keretében 20 millió forintot
nyertek. A pályázat megvalósítási
ideje két év, mely alatt 50 tanulónak
heti rendszerességgel nyelvi fejlesztést, tantárgyi fejlesztést, tematikus foglalkozást tartanak. 20 tanuló
heti egy alkalommal ismerkedik az
EU témakörön belül a társadalmi
egyenlőséggel, önkéntességgel,
egészséges életmóddal. Mindkét
komponens résztvevői megismerkednek a kijelölt testvériskolával
közös táborozás és egymás meglátogatása alkalmával. A két testvériskola Mezőladány, illetve az erdélyi
Túrterebes. Több, külső fél által
szervezett programra is sor kerül,
melyek a második félévben a következők lesznek: zenés pályaorientációs előadás, Kávészünet koncert,
kézműves foglalkozás, sport program Katus Attilával, zenés művészeti előadás. Ezek a programok
elősegítik a résztvevő tanulók nyelvi
fejlődését, matematika tudásának
erősödését, s bepillantást nyernek
a környező országok gazdasági
életébe, megismerik kultúrájukat,
földrajzi adottságaikat.

Szóládon, a Magvető Óvodában
A nagycsoportos óvodásoknak
közeledik az iskolaválasztás ideje. Mint minden évben boldogan
tettünk eleget a szóládi Magvető
Óvoda meghívásának, hogy a tanköteles gyerekek szülei megismerhessék iskolánkat.
Hallhattak arról, milyen oktatási
módszerrel, milyen tankönyvcsaládból tanulnak a gyerekek, mely
idegen nyelvek közül választhatnak, amit már első osztálytól lesz
szerencséjük tanulni.
Szó esett továbbá a tanórán kívüli elfoglaltságok számos lehető-

ségéről: zeneiskolai oktatás, sport
tevékenységek, sakk, könyvtár
nyújtotta szórakozás, művelődés.
Hittanoktatásunk három felekezet számára teszi lehetővé a külön
foglalkozást: katolikus, református
és evangélikus, azok pedig, akik
nem igénylik a hittant, erkölcstant
tanulhatnak.
Reméljük, találkozni fogunk a
szóládi nagycsoportos ovisokkal,
szüleikkel a március 24-én, szombaton 9-től 11 óráig tartandó iskolanyitogató rendezvényünkön is.
Resli Réka

A Pál utcaiak
és a Vörösingesek
A Pál utcai fiúk történetét, mi 8. osztályosok már sokan ismerjük a kisregény alapján. Most január 11-én, a
budapesti Vígszínház előadásában
néztük meg.
A színészek, bár felnőttek voltak,
nagyon jól eljátszották a grund fiait.
A darabot, mint egy musicalt adták
elő: énekeltek és táncoltak, persze
a helyzeteknek megfelelően. Az
osztályban ütemre doboltak az

asztalon, a grund elnökét énekelve
kiáltották ki. A Vörösingesek lázadtak a külvilág ellen, de a csapaton
belül katonás rend és fegyelem
uralkodott. De az árulót ők sem fogadták be. A vidám jeleneteken nagyon jól szórakoztunk, csak a vége
volt szomorú amikor Nemecsek
meghal… A vastapsból mi is kivettük
a részünket.
Zergi Dominika (8. o.)

A BÖLCSŐDE AVATÓN, február 22-én, az ünnepi műsorban Kovács Brigitta és Zsombok Mira iskolánk diákjai Mozart: Varázsfuvola című operájából játszottak részletet. Felkészítő tanár:
Márkus Kata

Mit jelent nekünk a Himnusz?
A Magyar Kultúra Napja január 22-én reggel azzal kezdődött,
hogy tanulóink együtt hallgatták
meg a Himnusz teljes szövegét.
Ezután a 8. osztályos diákok rövid
történetekben beszéltek a Himnusz
jelentőségéről, és arról, hogy mit

jelent számukra ez a költemény. Végül közösen elénekeltük a nemzeti
imánkat. A megemlékezést teljessé
tette, hogy a felső tagozatos diákok
magyarságukkal kapcsolatos kvízt
töltöttek ki. A legügyesebbek jutalomban részesültek.

Érmes mesemondóink

Kovács Brigitta és Skálát Dorottya az elismerő oklevéllel
Balatonföldváron, az idén januárban is megrendezték a Kis
Mesemondók Találkozóját. Hagyományosan mi is minden évben
jelentkezünk erre a szereplésre. A
mesék témájaként a vásárt, illetve a
madarakkal kapcsolatos történeteket jelölték meg.

Iskolánkat két tanuló képviselte.
Skálát Dorottya 2. osztályos tanuló ezüst, Kovács Brigitta 3. osztályos tanuló arany fokozatot kapott.
Felkészítőik: Reichert Tünde és Mikulcza Gáborné.
Mikulcza Gáborné

Általános iskolai beíratás a 2018/2019-es tanévre
2018. április 12. (csütörtök) 7.30 – 17.00 óráig
2018. április 13. (péntek) 7.30 – 15.00 óráig

Program
Március 24-én 9-től 11 óráig Iskolabemutató lesz.

SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ 5

Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde dolgos és vidám napjai
Az új évet sok változással, változtatással kezdtük. Januárban bevezetésre került óvodánkban a „gyümölcsnap”,
amikor minden család 1-2 darab zöldséget, vagy gyümölcsöt hoz, mely a mindennapi mozgás után, vagy udvari
játék előtt kerül elfogyasztásra. Szülői együttműködéssel a HACCP rendszer működését is elindítottuk, melynek
betartásában gyermekek, anyukák és apukák is aktívan
részt vesznek. Pl.: fertőtlenítős kézmosás, felületfertőtlenítők használata….ezek mind, mind a gyermekek érdekeit,
higiénikus környezetének biztosítását szolgálják.

Óvó nénik, mint mesehősök
Január végén a Kötcsei tagóvodánk óvodapedagógusaival Szilvi
„nénivel” és Csilla „nénivel” ös�szefogva idén is megrendeztük a
„Tündérek nyelvén” mese délelőtt.
Először A csillagszemű juhász”
magyar népmesét adtuk elő, gyönyörű díszletekkel és élményszerű
előadással. Második meseként
„Az aranyos tarajos kiskakas”
orosz népmese kelt életre általunk.
Ez a mese az izgalom csúcspontja
volt a gyerekek számára, beleélve
magukat a mesébe hangosan szurkoltak a ravasz rókának. Nekünk,
óvodapedagógusoknak is öröm
volt belebújni egy-egy meseszereplő bőrébe, hisz láthattuk a ragyogó gyermekszemeket és az átszellemült arcocskákat. A meséket

„Az aranyos tarajos kiskakas” c. orosz népmese szereplői voltak: Gyurcsekné Prekáczka Etelka, Vargáné Naár
Szilvia, Magda Ilona és Feledyné Benes Csilla.
meg lehet tekinteni vágatlanul a
youtube oldalán.

Telet űztek a hóesésben

Ekkora hólabdát még nem
gyúrtunk az idén!

Alig telt el két hét és már farsangra
készülődtünk. A termek díszítésével
és érzelmi ráhangolódással vártuk
a télbúcsúztató napunkat. Bár az
időjárás megtréfált bennünket, hisz
akkor szakadt a hó, mikor már mi
búcsút vennénk tőle. Jókedvünket
ez azért nem vette el, hisz mi mókás
jelmezekben, hangos heje-hujával,
vigadalommal, játékos vetélkedőkkel űztük a telet. De előtte még jókat
játszottunk a havas udvaron.

Katica csoport jelmezben

Pillangó csoport vidám farsangi tánca

A Mini Bölcsőde

tervezésétől az átadásig
Hónapokig tartó tervezgetések előzték meg településünk bölcsődéjének megnyitását. Amikor a rajzasztalon
túljutott a terv, és bizonyos lett, hogy pénz is van hozzá.
Milyen előkészületeket kellett megtenni, hogy fogadhassák a kicsinyeket? A kérdésünkre Magda Ilona intézményvezető válaszolt.
– A bölcsődei megnyitást megan�nyi tennivaló előzte meg. A három hónapos kivitelezői munkát, a
szakhatóságok (ÁNTSZ, Katasztrófavédelem, Népegészségügy…)
ellenőrzései követték. Január utolsó
hetében megérkeztek a bölcsődei
pályázat eszközei: bútorok, játékok, mozgásfejlesztő eszközök,
udvari babaházak, libikókák, mászókák, konyhai felszerelések és
nagygépek, a feladatellátáshoz
szükséges textíliák (takarók, ágyneműk, pelenkák). Mikor már kezdtek a helyére kerülni a beszerzett
eszközök, akkor körvonalazódott,
hogy még mi minden szükséges a
tényleges nyitáshoz.
A teljes bölcsőde berendezése
és a nyitásra való felkészülés nagy
összefogást és koordinált munkát
kívánt a benne résztvevőktől. Két új
kolléganő lett a munkatársunk: Nagy

Szelina – kisgyermeknevelő és István
Ivett – bölcsődei dajka, akik a belső
tér dekorálásában és gyermekbaráttá tételében serénykedtek.
– Milyen formában tájékoztatták a szülőket a bölcsődei felvételről és a napirendi tudnivalókról?
A folyamatosan érdeklődő szülőket, akik szinte mind személyesen
kerestek meg, mint vezetőt, hos�szan és kielégítően tájékoztattam a
bölcsődei élettel kapcsolatosan. A
mini bölcsőde ünnepélyes megnyitójára is szeretettel vártuk a leendő
bölcsődés családokat. A NAGY
NAP: 2018. február 22. Nagycsoportos óvodásaink Vali „néni” vezetésével ünnepi műsorral készültek.
Feldíszített csoportszobáinkba ünnepi terítékkel vártuk vendégeinket.
A tényleges nyitás előtt Szülői
Fórum keretében bemutatjuk az új
kolléganőket, ismertetjük a bölcső-

dei szokásokat, szabályokat, a
házirendet (amit kinyomtatott formában is megkapnak). A bölcsődei
szakmai program lényegét a családlátogatások alkalmával tudjuk
ismertetni. Nagyon fontos számunkra, hogy a családokat megismerve
az Ő igényeikre és nevelésükre
építhessünk. A folyamatos kapcsolattartás mellett a kellő mértékű tájékoztatást a Nagyközségi Önkormányzat hivatalos honlapja és a
facebook oldalunk is biztosítja.
– Előnyt jelent-e, hogy a bölcsőde az óvoda szomszédságában
van, hiszen egy intézmény?
– A Százszorszép Óvoda és
Mini Bölcsőde nagy előnye, hogy
egy nevelőközösséget alkotunk
kisgyermekek nevelőivel. Közvetlenül belelátva a két intézmény típus
életébe, megkönnyítjük a bölcsőde
- óvoda átmenetet. Megismerhetik
a bölcsis picurik már idejekorán az
óvó néniiket, ezáltal lecsökken az
óvodai befogadási időszak. A szülőknek is nagy könnyebbség, hisz
egy családból óvodás és bölcsődés
korú gyermek is járhat hozzánk, így
nem kell külön helyre vinniük gyermekeiket.

Szalagátvágás és áldás
Zsúfolásig megtelt a Százszorszép
Óvoda tornaterme, ahol a Mini
bölcsőde ünnepélyes avatásra jöttek el a meghívottak. A vendégeket
Magda Ilona intézményvezető köszöntötte, majd az óvodások és az
iskolások műsora következett. „Adjon az Isten minden jót ez új esztendőben”, – verselték a gyerekek, ami
stílszerűen azzal folytatódott: kívánunk körétek sok gyereket.
Ennek a szárszói gyermekáldásnak örült Dorogi Sándor polgármester is a köszöntőjében, és
annak, hogy a bölcsőde megvalósításához a szomszédos településektől, a tervezőktől és a kivitelezőktől is sok segítséget kapott. A 20
milliós költség felét állami hozzájárulásként kapta az önkormányzat.
Fűrész Tünde az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszteri

Witzmann Mihály országgyűlési képviselő ismerkedik a kis
szárszói bölcsődésekkel
biztosa az építés közben is figyelemmel kísérte a beruházást. Gratulált a megvalósításhoz. Azt mondta:

Akik úgy vigyáznak a kicsikre, mint a szemük fényére: Cseh
Franciska, Nagy Szelina és István Ivett

Itt olyan „kincseket” fognak őrizni,
gondozni, és nevelni is, akik a szülőknek, és valamennyiünknek a legdrágábbak.
Witzmann Mihály országgyűlési
képviselő azt hangsúlyozta, hogy a
képviselő testület bölcsen döntött,
hogy a mini-bölcsőde megnyitását
mindenek elé helyezte, mert ez is
egy megnyugtató lépés a szülőknek, hogy merjenek gyermekeket
vállalni.
Az avató ünnepség befejezéseként Borza Miklós katolikus plébános, Konc Gáll László református és
Mitykó András evangélikus lelkész
áldotta meg és kérte Isten áldását a
bölcsődére, a gyerekekre, és mindazokra, akik őket vigyázzák.
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Újévi Szárszói Disznólkodás
2018 évindító rendezvényét a Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület szervezte, meglehetősen nagy
izgalommal. Mert ilyen még nem
volt: ez lett az első Újévi Szárszói
Disznólkodás. A rendezvény egy
egész napot ölelt fel, mivel két részből állt. Reggel áldomás pálinkával álltunk neki a disznóvágásnak.
Látvány disznóvágás mellett lehetőség adódott böllérek szakszerű
irányításával részt venni bizonyos
műveletekben. A hagyományok felelevenítése volt a cél, mivel a mai
világban nem sok helyen vágnak
már disznót. Nagyon sok érdeklődő volt a vágáson, és a kultúrház is
zsúfolásig megtelt az esti vacsorán.
Érkeztek kifejezetten a vágás miatt Zalaegerszegről, Budapestről,
Sopronból és Szombathelyről vendégek és sok nyaralótulajdonos jött

Szőke György:
Beszélgetés a művészetről
Februárban az Általános Iskola
könyvtárában hallgattuk Szőke
György tanár úr fejtegetését a művészetről. Megint sokat tanultunk.
Kiderült, hogy a szimmetria, az
arányok, az aranymetszés, stb.
születésünktől fogva zsigereinkben
él. Alsó tagozatos általános iskolások rajzai, festményei bizonyítják

A „végzet „ csapata. Ki a fülét, ki a farkát fogta, de mindannyian beleadták
böllér tudásuk legjavát, ebbe a csodásan pörzsölt coca feldolgozásába
el, gondolván, hogy ezt nem hagyhatják ki. Fontos megemlíteni, hogy
szerencsére nagyon sok helybeli is
eljött, nosztalgiázni az idősebbek,
a fiatalok pedig kíváncsiságból, hiszen életükben először láttak ilyet.
Este a megkezdődött a disznótor és a

A sok finom falatot pedig tánccal dolgozták le

hajnalig tartó dínomdánom. Felszolgáltunk húslevest, töltött káposztát,
hurkát, kolbászt és töltött dagadót.
Nagyon örülünk, hogy aki ott volt,
mind egy emberként akart részt venni
és részt is vett. Egy igazán szép összefogás tanúi lehettünk. Mindenki segített és hozzá tett, hogy jól sikerüljön ez
a rendezvény. Szeretnénk újra megköszönni mindazoknak, akik segítettek,
felajánlottak bármilyen hozzávalót,
hogy megvalósulhasson ez a nap. Köszönjük mindenki odaadó munkáját.
Köszönjük a bölléreknek a nagyszerű
csapatmunkát, az íz-varázslatot, akik
Nagy János vezényletével végeztek
e szép aki összefogta a csapatot.
Reméljük jövőre is hasonlóan jól fog
sikerülni ez a rendezvényünk.
Németh Klaudia

ezt. Azóta többször eldúdoltam,
orgonán eljátszottam Dvorak: Új
világ szimfóniája lassú tételének fő
témáját, melyben a rövid frázisok
hangszámai: 2, 3, 5, vagyis az első
három prímszám, melyek közelítőleg aranymetszésben is vannak
egymással. Áprilisban folytatjuk.
Bölcsföldi József

A szárszóiak a legjobb táncosokkal

Együttesünk a télűző Dorottya napon
Eseménydúsan indult a Szárszó
Néptáncegyüttes számára a 2018as esztendő. Mindjárt az év elején
két rangos felkérést kaptak Kaposvárról. A Somogy Megyei Néptáncszövetségtől harmadik alkalommal kaptak meghívót a Somogy

Megyei Folklór Találkozó Néptáncantológiára, amelyen a megye
legnívósabb együttesei vettek részt
gyerek, ifjúsági, felnőtt és szenior
kategóriában. Az Együd Árpád
Kulturális Központ a farsangi Dorottya Napokra várta az együttest.

Farsangoló

– fánkkal, mókás jelmezekkel

A szárszói csapat a VIII. Kőröshegyi Böllér Fesztiválon. A kolbászunk arany minősítést kapott!

Kisgépszerviz és új szolgáltatásai
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy új profillal bővült a
Balatonszemesi Kisgépszerviz. Telephelyünkön vállaljuk kerti
gépek, kerékpárok, robogók szervizelését, javítását.
Ugyanezen berendezések árusításával is foglalkozunk.
Nagy választékban kaphatók benzines és elektromos fűnyírók, fűkaszák,
kerékpárok, robogók, valamint egyéb használt cikkek: mosógépek,
hűtőszekrények, mikrohullámú sütők, stb.
Cégünk a Bárdi Autó alkatrészhálózat hivatalos partnere, így gépjármű
alkatrészeket és felszereléseket is árusítunk.
Ezen kívül vállalunk veszélyes fakivágást, kertgondozást,
gondnoki teendőket.
Címünk: Balatonszemes Bajcsy Zsilinszky u. 2.

Elérhetőség: 06/30-447-33-14

06/30-603-80-03 06/20-535-05-39

www.kisgepservice.hu
Telephelyünk mellett vendéglő üzemel 06/30-286-78-70

A gyerekek mindig nagy izgalommal készülnek, milyen jelmezbe bújjanak?
Immár harmadik alkalommal rendezte meg a Szárszói Farsangolót
a József Attila Művelődési Ház és
a Fiatalok Balatonszárszóért Egyesülete.
Egy nagyon jó kis családias délutánt töltöttünk együtt a
résztvevőkkel. Farsangi vidám
játékokkal, mókás vetélkedőkkel,
kézműves foglalkozással, arcfestéssel, csillámtetoválással, farsangi fánkevő versennyel vártuk
a kicsiket és nagyokat. Egy órás
zenés interaktív műsorral lépett
fel a Napsugár Együttes „Itt a
farsang, áll a bál!” címmel. A
műsor hatalmas sikert aratott a
farsangolón.
A jelmezben érkezett gyerkőcöket ajándékokkal jutalmaztuk.

A versenyzők csipegethettek a fánkból, de végül minden résztvevő kapott
Este karaokéval zártuk a napot.
Örülünk, hogy évről évre egyre
nagyobb számmal érkeznek remek

álarcban, jelmezben a gyerekek,
de a felnőttek is.
Németh Klaudia
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Húsvétváró játszóház
a Családosok Szárszóért Civil
Szervezettel a Művelődési Házban.
2018. március 24. (szombat) 14:30
A Balatonszárszói Önkormányzat
meghirdeti

Húsvéti játszóház, tojásfestés, kalácssütés, vidám játékok.
Sok szeretettel várjuk a gyermekes családokat!

XVII. Borversenyét,

Szárszói MAJÁLIS

2018. április 30. (hétfő)

melyre Balatonőszöd, Balatonszárszó, Kötcse, Nagycsepely,
Szólád, Teleki bortermelői
nevezhetnek.
A borbírálat időpontja:
2018. április 26.

Kedves Szárszóiak és Üdülő Tulajdonosok!
Várunk sok szeretettel a Balatonszárszói
Nagyközségi Önkormányzat és a József Attila
Művelődési Ház

VIDÁM MAJÁLIS RENDEZVÉNYÉRE,
színes programokkal az öreghegyi szabadidő parkba. 11 ÓRÁTÓL
Családos programok, arcfestés, csillámtetoválás, kézműves játszóház.
Egész nap ingyenes ugrálóvár kicsiknek és nagyoknak!
Csapatok nevezését várjuk a főzőversenyre 30/558-9141
www.facebook.com/balatonszarszo.nagykozseg/
Zene! Büfé! Infó: 30/5924-246

A műsorral, vacsorával színesített
eredményhirdetés
2018. április 27-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
Élőzene!

2015. márc. 25. (vasárnap)
15:00

Van választék
az egészségmegőrző programra

Víz Világnapja
a NABE szárszói csoportjával
a Tóparti parkban.
Mindenkit szeretettel várunk!
Infó: Kusiak Grazyna
30/347-2250

műsorrendje:
Magazinműsorral minden hónap
második és negyedik hétfőjén 19
órakor jelentkezünk: 2018. március
12-én és 26-án, április 9-én és 23án. Ismétlés az adást követő szombaton 14 órakor, vasárnap 10 órakor, hétfőn 19 órakor.

„Látlak, hallak és énekellek…”
(József Attila)
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt

XXXI. Költészet
Napja
rendezvényünkre

Email: szarszotv@gmail.com.

2018. április 11-én (szerda)
a balatonszárszói József Attila Általános Iskolába.

✟ Gyászközlemény
Kőpataki Mihályné 2017. dec.
16-án,
Pinke Józsefné 2018. jan. 4-én,
Biró Lajos 2018. jan. 24-én,
Nagy Sándor 2018. jan. 25-én,
Fodor Károlyné 2018. febr. 8-án,
Skálát Sándor 2018. febr. 8-án
hunyt el.
Részvétünket fejezzük ki a gyászoló
családoknak.

09:00 Ünnepélyes megnyitó, koszorúzás
József Attila szobránál
10:15
Németh Gábor szobrászhallgató
kiállításának megnyitója
10:30 József Attila szavalóverseny Somogy megyei
döntő általános iskolások részére
14:00 Kozma Krisztián Kazinczy-díjas versmondó
József Attila versszínházi műsora
„Ars poetica” címmel a József Attila Emlékházban
15:00 A szavalóverseny eredményhirdetése,
díjkiosztás, a győztesek bemutatkozása

Dr. Merényi Éva gyermekorvos
rendelési ideje 2018. január 1-től Balatonszárszón
Hétfő:
Kedd:
Szerda
Csütörtök:
Péntek:





08.30-10.30 óráig
08.30-10.30 óráig
10.00-11.30 óráig
08.30-10.30 óráig
08.30-10.30 óráig

Iskola egészségügyi és ifjúság egészségügyi
ellátás:
Minden hó 1. szerda 11. 30-12. 30 óráig
Csecsemő tanácsadás:
Minden hó 2. 3. 4. szerda 11.30 - 12.30 óráig

MIÉRT JÓ AZ AEROBIK? Mert
amióta edzésre járok, könnyebbek a napjaim, a kondícióm újra a
régi. Minden feszültségem elmúlik.
Úgy érzem, hogy kitombolom magamból a stresszt. Ügyelünk arra,
hogy az izomzatunk is erősödjön.
Az edzés végén nyújtunk, ami az
izmok rugalmasságát segíti. (Szekér Gabriella)
Én is a könnyebb mozgást érzem. A jó hangulat is segít abban,
hogy a napi feszültséget kiűzzem
magamból. (Györkösné Erika)
2018. februárjától minden csütörtökön 17:30-tól gerinctorna
lesz, hétfőnként 19 órától aerobik
edzés re várjuk az érdeklődőket a
művelődési házban.
A MERIDIAN TORNA gyógyhatásairól Lahos Ilona beszélt (elmúlt
80 éves). Szédűlései megszűntek,
a válla meggyógyult. Energikusabbnak érzi magát, sokkal jobb a
közérzete. A közösségben jól érzi
magát, nagyon lelkesen végzi a
gyakorlatokat. A Csi kung gyakorlatok az ízületekre is jótékonyan

hatnak. A korát meghazudtoló lelkesedéssel és frisseséggel végzi a
gyakorlatokat. (hétfőn és szerdai
napokon mindenkit várunk a művelődési házban 16 órától)
A JÓGA testünk- lelkünk erősítését,
belső békénk megőrzését segíti, mondja Somogyváriné Ildikó. Az
elmélyülten végzett gyakorlatok a
helyes testtartást, a koncentrációt
erősítik, amit a légzés gyakorlatok
tesznek teljessé. Ma már az orvosok is állítják, hogy az egészséges
élet egyik lényeges feltétele a rendszeresen végzett, tudatos mozgás.
Érdemes kipróbálni, mert a leghatásosabb ingyenes” gyógyszere” az
egészségnek, még a rák megelőzésének is. (Keddi napokon du. fél
6 órától az óvoda tornatermében
várjuk az érdeklődőket.)
A ZUMBA olyan tánc, amit egy
életérzésnek tartok – mondja Pethő Ildikó. Érzem, hogy testemnek,
lelkemnek jót tesz. Kiváló a csapat
és nagyon jó az edző, mindenkinek
ajánlom.(Keddi napokon, 18 órától
táncolunk a Művelődési házban)
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A születésnapos edző és győzelme
Január 21-én tartottuk meg szokásos pingpongos évzáró bulinkat, ami minden évben
nagyon jó hangulatban zajlik. Ez most egy
különleges alkalom is volt, hiszen Hüvösvölgyi
Péter január elején töltötte be 75. életévét, így
ahogy felesége, Marika néni mondta. második családja körében is megünnepelhettük a
születésnapját. Volt torta tűzijátékkal, egy kis
ajándék a csapattól. Először a gyerekeknek
ügyességi játékok, majd a felnőtteknek késő
estig tartó játék és beszélgetés.
Köszönjük Péter bácsinak a sok éves munkáját, és kívánjuk, hogy még nagyon sokáig
ilyen lendülettel és szeretettel fogja össze kis
csapatunkat!
Február első hétvégéjén a Karcagon rendezett Csokai István Emlékversenyen – országos
nyílt veterán asztalitenisz ranglista versenyen
– Hüvösvölgyi Péter a 75-79 éves korcsoportban egyéniben I. helyezést, míg férfi párosban
hévízi párjával II. helyezést ért el.
A szárszóiak nevében mi is gratulálunk!
Csak így tovább, Balatonszárszó jó hírnevé-

Márciusi versenynaptár
2018.03.10-11. Grand Prix Slovakia
Pozsony
2018.03.17. Adony Nyíri N-Pro Kupa
2018.03.24. XXIII. Széki Kupa Szekszárd

Jó tudni!
Orvosi ügyelet telefonszáma
(Balatonföldvár) 84-340-113
Tamáskóné Eszlári Szabina védõnõ
tanácsadói telefonszáma:
84/362-776,
mobil: 06/70/279- 5320
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: 0630-830-4221
és 06-30-828-6675
Polgármesteri Hivatal:
84/362-501

A kézis gól
– „királylány”

Az ünnepelt edző és a köszöntő csapata
nek megőrzéséért! A megyei bajnokságban
szereplő I. csapatunk a Siófoki AK I. csapata
után az előkelő 2. helyről várja a tavaszi folytatást, míg a Dél-Balatoni csapatbajnokságban II. csapatunk az 1. helyen, III. csapatunk
pedig éppen lemaradva a dobogós helyről,

negyedikként zárta az őszi fordulót. Úgy
gondolom, szép reményekkel futhatunk neki a
2018-as évnek!
Gratulálok a csapatoknak, csapattársaimnak!
Lipót Kriszta

A kicsik remekeltek,
az edzőt kitüntették

Az új évben teljesült Dóra nagy álma:
tíz évi szorgalmas munka után, 18 évesen beválogatták a Siófoki NB I.-es
felnőtt csapatba. További sok sikert,
erőt, egészséget kívánunk, az érettségihez pedig amit szoktak!

December 2-án a budapesti Láng Sportcsarnokban versenyeztünk a 23. Kodomo Kupán,
melyen 67 egyesület több mint 600 karatésa
lépett tatamira. Ismét lehetőséget kaptak az
„első versenyesek” és remekül éltek is az alkalommal. Az eredmények : Nagy Rebeka
9 é. kata bronz, kumite bronz, Konc-Gáll
Anna 6 é. shiko dachi bronz, szivacs kumite
arany, Somogyi Bálint 4 é. shiko dachi ezüst,
szivacs kumite ezüst, Irázi Koppány 10 é. shiko dachi bronz, szivacs kumite ezüst, Farkas
Alisha 9 é. kata ezüst, kumite arany, Farkas
Christopher 10 é. kata arany, kumite ezüst
érem.
2018. januárjának utolsó szombatján zajlott a József Attila Általános Iskola tornatermében rendezett - immár hagyományosnak
tekinthető – öv, illetve csík vizsga, melyet
minden karatés tudás-szintjének megfelelően
sikeresen teljesített.
Február 10-én a tököli városi sportcsarnokba látogattunk egy kis csapattal a Halom
Kupára, melyen 680-an indultak. A mi létszámunk betegségek miatt megcsappant, de aki
ott volt, derekasan küzdött. Nagy Rebeka 9 é.

A szárszóiak közül sokan nem is tudják, hogy
itt él köztünk egy kézilabdás „királylány”.
Bozsok Dóra 1999. novemberében született.
Édesanyja, Balatoni Beáta pici kislányként
magával vitte az edzésekre, így szinte csoda
gyerekként már 8 évesen Balatonbogláron
játszott az NB II. ifi csapatban. Itthon Mikulcza Gábor testnevelő tanár irányításával
ért el szép eredményeket az iskolák közötti
versenyeken. Majd Balatonszemesre került,
ahol Kocsis Gáza tanítványaként olyan színvonalas képzést kapott, hogy 2013-ban a kis
iskolások Országos Diákolimpiája első helye
mellé a legjobb játékos díját is megkapta. Egy
évre rá a bronzérmes csapat díja mellett ő
érdemelte ki a gólkirálynői koronát. Eközben
a szemesi NB II. ifi és felnőtt csapatában is
játszott.
Csoda, hogy felfigyeltek rá a Siófoki Kézilabda Club vezetői? Tavaly már vele nyerték meg a felnőtt NB II. nyugati csoport első
helyét, az Országos Ifjúsági Bajnokságban
pedig az előkelő 7. helyet szerezte meg a
góllövők eredményességi listáján.

A Magyar Karate Szakszövetség Budapesten, a Stefánia palotában rendezte
meg évértékelő és egyben évadnyitó
rendezvényét, február 6-án. Somogyi
Pétert, a balatonszárszói sportegyesület karate szakosztályának edzőjét
több éves sikeres munkájáért tüntették ki, amit dr. Szabó Tünde sportért
felelős államtitkártól, valamint dr. Mészáros Jánostól, a Szövetség elnökétől
vett át. Gratulálunk, és további sok sikert kívánunk!
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kata bronz, kumite ezüst érem.
Somogyi Péter edző
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Örömmel gyűjtik a fiúk a trófeákat
A múlt év decemberében meghívást kaptunk
az I. Balatonföldvári kispályás „Mikulás” kupára! A nagy sikerre való tekintettel erre jó
visszaemlékezni.
Az első játéknapon az U11-es korosztály
versenyzett, és mi két csapattal is képviseltük
egyesületünket. Az „A” csapatunk veretlenül
szerezte meg az aranyérmet! (Sarang Z.,

Horváth Á., Kovács Á., Pusztai B.) A „B” csapatunk is remekelt, hiszen a bronzérem az ő
nyakukba került! (Farkas C., Bors B., Zelei B.,
Barti B., Hegedüs B.) A torna gólkirálya Sarang Zalán lett 9 góllal!
A második játéknapon U13 korosztályban szerepeltünk szintén két csapattal. „A”
csapatunk itt is mindenki felé kerekedett, és

elhozta az aranyérmet! (Szalay Á., Nagy Z.,
Huszár Á., Richter M., Zsombok Á., Pusztai B.)
„B” csapatunk keményen küzdött, és végül a
IV-ik helyet sikerült megszerezniük! (Tóka Zs.,
Hegedüs B., Sarang Z., Kupovics L., Zelei B.,
Kozák Á.)
Pusztai Gábor
utánpótlás vezető

