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Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele
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A Költészet Napja – a vers ünnepe Szárszói Majális

Az önkormányzat nevében Dorogi Sándor polgármester és Fekete
János alpolgármester koszorúzott

Valóságos nemzeti ünnep lett a Költészet Napja, József Attila születésnapja. Határon innen, és határon túl olyan
jobbnál jobb ötletek születtek, amelyek a vers csodáját a maga nemességében, de a többi művészeti ághoz
társítva mutatták be. Balatonszárszón
31. éve a névadó általános iskolánk
készült mindig különleges gonddal az
ünnepre, most viszont számos önkormányzati és kulturális intézményünk
gazdagította a programot. Összekötő
kapocs lett Ferencvárossal József Attila halálának 80. évfordulója, amelyre
nosztalgia vonattal jöttek hozzánk a
vendégek. Most ők hívták ünnepelni a
szárszóikat a Gát utcába, a költő szülőházába.
(Cikk a 3. oldalon)

2018. 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. (vasárnap) 10 óra
• II. Balatonszárszói kutyaszépség verseny
Április 30. (hétfő)
• 11 órától Csapatok főzőversenye hozott anyagból, nevezés
Fekete Jánosnál 30/30/5589141,
Németh
Klaudiánál
30/491-5010.
• 13 órától Kóstolás a nagykondérból támogatói jegy ellenében.
• 14 órától családi és gyerek programok:
- Íjász bemutató és íjászkodás

- kerékpáros Triál-Duó program,
- buborék foci, repülőgép és hajó
makett bemutató,
- kézműves játszóház, csillámtetoválás,
- lövészet kipróbálása a Lövészklubbal.
Egész nap csúszdás légvár és ugrálóvár!
Szendvicskrém és lencse, ahogy
még nem kóstoltad!
Büfé: Cinege Fészek Kft.
• 20 órától Retro buli a Meteor
együttessel a művelődési házban, belépés díjtalan!

www.facebook.com/balatonszarszo.nagykozseg/ Tel.: 30/5924-246
Rossz idő, eső esetén programok, vendéglátás a művelődési házban!

Vendég toborzó országjárás
A 7. és a 8. osztályos versenyzők a zsűri tagjaival

A kórusunk, a bátrak együttese Kárpátalján

Március 15-ét együtt ünnepelték a határon túli magyarokkal
Az elmúlt időszakban a kárpátaljai
magyarságot több atrocitás érte,
ezért sokan meggondolták, hogy
ellátogassanak-e megyénkbe az
idei március 15-én. Magyarország
Ungvári Konzulátusa közleményt is

adott ki, miszerint a közbiztonsági
helyzet miatt nem javasolja a Kárpátaljára való utazást a nemzeti
ünnepen és az azt követő napokon.
Felhívások, figyelmeztetések ide
vagy oda, a Soli Deo Gloria Kórus

kiállt eredeti terve mellett: hajnali
háromkor indultak a Balaton partjáról, hogy velünk együtt emlékezzenek meg az 1848–49-es szabadságharc 170. évfordulójáról.
(folytatása a 3. oldalon)

Milliós bevételek
a múlt évről
Ennyi jó hír még nem hangzott el
közmeghallgatáson, mint az idén,
március 12-én az önkormányzat
dísztermében. A tavalyi bevételek
rendkívül kedvezően alakultak,
köszönhetően a jó vendégforgalomnak. Köze van ehhez annak is,
hogy a Szárszó kártyát, és az azzal
járó kedvezményeket egyre többen
ismerték meg. Ennek feltétele pedig
az volt, hogy becsületesen megfizessék az idegenforgalmi adót.
(Cikk a 2. oldalon)

Némethné Szabó Magdolna évtizedek óta hívogatja a vendégeket.
Süsü pedig nem maradhat el. Sok család érte, a Sárkányfesztiválra
időzíti a nyaralást.
A Nemzetközi Utazás kiállítással
kezdődött március első napjaiban
a balatonszárszói vendég-toborzó körút, amely azután még négy
megyeszékhelyen folytatódott. Az
internetes világban sok turizmussal
foglalkozó cég úgy gondolja, elég

a gépi megjelenés. A mi szakembereink viszont évről évre azt tapasztalják, hogy a vendégekkel
való személyes találkozásnak, a
mindenre kiterjedő információnak
igenis nagy foganatja van.
(Cikk a 2. oldalon)

Ismét versenyben
a kutyák szépei
„Balatonszárszón új közösségi épületet adtak át 2018. április 15-én
délután. A régi katolikus iskola épületét sikerült felújítani, a Magyar
Kormány és a Kaposvári Egyházmegye támogatásával. Ezentúl találkozási és táborozási lehetőséget biztosít, a megújult épület két nagy
terme és a hozzá tartozó kiszolgáló egységek! Az épületet Varga László megyéspüspök áldotta meg és adta át a hívek közösségének. Az
ünnepségen a környék plébánosai, lelkészei, az egyházközség és a
település képviselői is részt vettek.”

Kis kutya, nagy kutya, ne ugass hiába! Kérd meg a gazdidat, vigyen el a
II. Balatonszárszói Kutya szépségversenyre! Az első ugyanis nagyon jól
sikerült, országos visszhangja volt,
így a szervezők most megújrázzák.
A Szóládi utcai Orosz Anna Dorina Nimród nevű rövid szőrű magyar
vizslája első helyezett lett tavaly a

www.balatonszarszo.hu

középtermetűek között, és megkapta
a magyar fajták különdíját.
Részletes tudnivalók a 7.
oldalon, a Programajánlóban.
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Vendégtoborzó
országjárás Süsüvel
(Folytatás az 1. oldalról)
Süsü nélkül ma már nem utaznak
egy tapodtat sem! Az utazás kiállításokon nélküle talán észre sem
vennék a balatonszárszói standot.
De így, Ő a sztár! Az idén Budapesten is fantasztikus formában
volt a régi-új főszereplőnk Góczán István, aki táncolt, és mókázott kicsikkel és nagyokkal. Több
száz felvételhez pózolt. S történt
mindez a márciusi télben. Németné Szabó Magdolna turisztikai

menedzser mégis azt vallja, hogy
a vendégekkel való személyes találkozásnak nincs párja. Ez már
hosszú évek tapasztalata. Debrecenben, Miskolcon, Székesfehérváron és Szolnokon, ahová lányával
és munkatársával együtt bőröndnyi
prospektust vittek, szinte mindenütt
az egyik legnépszerűbb vendéghívogató volt Szárszó. Volt, ahová az
autóban való helyhiány miatt, csak
Süsü „mellszobrát” vitték, de azt is
úgy szeretgették, mint az „élőt”.

Készülünk a nyárra
Itt a tavasz, és hamarosan nyár lesz.
Ez az időszak a Szárszóért Kft-nél
a szezonra való felkészülés időszaka, persze a napi munkák mellett.
Az elmúlt időszakban felkészítettük
járműveinket, kisgépeinket, hogy
zökkenő mentesen tudjuk elvégezni
munkáinkat. Munkatársaink (12 fő
állandó, 23 közfoglalkoztatott és
2 fő TÁMOP keretén belül foglalkoztatott) előre tervezetten végzik
el a feladatokat. Tavasszal elvégeztük fáink, bokraink metszését,
folyamatosan tartjuk karban parkjainkat, tereinket. Felújítottuk padjainkat, virágtartó ládáinkat, illetve

új virágtartó állványok is készültek.
Tevékenyen részt vettünk többek között a bölcsőde munkálataiban is.
Folyamatban van tíz új köztéri pad
készítése, a Móricz utcai strand új
kerítésének felállítása, játszótereink
javítása, a lovas pálya tribünjének
felújítása. Megrendeltük a kiültetésre váró egynyári virágokat.
A munka, amit munkatársaink
nap, mint nap végeznek nem kön�nyű, és nagyon szerteágazó. Külön
köszönet jár nekik, hogy hidegben,
melegben, esőben, hét közben és
hétvégén egyaránt helytállnak.
Kertész Adél ügyvezető

Cseri Péter emlékére
1947. december 07-én született
Szigetváron. 1975. január 01-től
kapcsolódott be a balatoni idegenforgalomba. Balatonföldváron
az Express Utazási Iroda Balatoni
Igazgatóságánál kezdett dolgozni
igazgatóságvezető helyettesként.
A régió tagozódása után 5 évig
a Balatonszemesi Középiskolás
Üdülőtábort vezette. A Balatonföldváron épült Hotel Fesztivál nyitásakor ő lett a kereskedelmi igazgató. A rendszerváltást követően
az utazási irodát részvénycsere,
és eladások folytán gyakorlatilag megszüntették, s felajánlották
a Hotel Juventus bérlését, melyet
vállalkozóként 6 évig üzemeltetett.
A Magyarországi Ifjúsági Házak
Szövetségének elnökségében is
tevékenykedett, majd amikor megalakult a Szövetség Balatoni Régiója, annak elnökévé választották.
Ennek keretében többször felkérték
az ifjúsági turizmus témakörében
előadások, konzultációk megtartására országos rendezvényeken,
felsőfokú intézményekben. 2000ben régi vágya teljesült és bein-

Cseri Péter az előző lapszámunkban még Szárszó idei,
nyári turisztikai feladatairól írt.
díthatta saját családi panzióját
Balatonszárszón, melyet 2012-ig
üzemeltetett. A 2004-ben alakuló
Balatonszárszó Idegenforgalmáért
Turizmusáért Közhasznú Alapítvány elnöke, majd 2012-től haláláig a Balatonszárszói Turisztikai
Egyesület elnöke.

A bevételek növekedéséről – a közmeghallgatáson
A márciusi közmeghallgatáson Dorogi Sándor polgármester tájékoztatót
adott a Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi gazdálkodásáról és
2018. évi költségvetéséről.
A múlt évben a bevételünk 921
millió forint volt, a korábbi évekkel
szembeni 600 millió forinttal. Az
emelkedés annak köszönhető, hogy
a bevételi források megnövekedtek.
Például a pályázati források illetve
az adóbevételek növekedésének.
Ezek közül ki kell emelni a turisztikai
bevételeket (idegenforgalmi adó),
iparűzési adó bevételt.
2017-ben a kiadás 637 millió
forint volt, a maradvány pedig 285
millió forint, ami a 2018. évi költségvetésben jelentkezik. A maradvány
jelentős részének felhasználása kötött, ugyanis a pályázati támogatási
összegeket a pályázati kiírásban
meghatározott fejlesztésekre kell fordítani.
2017. évi kiadások a működéshez

szükséges kiadások, az intézményfinanszírozások, civil szervezetek támogatása. Felsorolta a polgármester
a jelentősebb beruházásokat: a kötelezően előírt digitális térkép vásárlás,
az óvoda konyhájának felújításához
eszközök vásárlása, Fiat Doblo gépjármű vásárlása a szociális ételhordáshoz, a temető terasz felújítása, a
bölcsőde épület felújítása, a strandon lévő büfék felújítása, az Álmos
utca partvédelem, járda felújítás, az
iskolai park felújítás, a reformáció útjának megépítése.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetési főösszege 850 millió forint.
A magasabb bevételeknek köszönhetően az idén nagyobb arányban van lehetőség fejlesztésekre. A
tervek szerint utak, járdák felújítása
szerepel, mely munkálatok már el is
kezdődtek.
Az Önkormányzat négy intézményt finanszíroz (Közös Ön-

kormányzati 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.
A közmeghallgatáson részt vevők
ezután egyedi, vagy eseti gondjaikat,
problémáikat mondták el, amelyeket
az önkormányzat a lehetőségekhez
képest minél előbb orvosolni akar.

Mozgalmas képviselőtestületi ülés
Több mint 18 témát tűzött napirendre április 3-án Önkormányzatunk Képvsielő Testülete, amelyet egyenes adásban közvetített a Szárszó Tévé. Itt a teljesség igénye nélkül
emelünk ki néhányat .
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző beszámolót terjesztett elő a Közös Önkormányzati Hivatal 2017.
évi tevékenységérő, amit a testület egyhangúan jóváhagyott. Kiemelte, hogy rendkívüli munkát jelentett a január
1-től bevezetett elektronikus ügyintézési rendszerre történő átállás..
Beszámoló hangzott el a helyi közbiztonság helyzetéről. Az előadó Csepregi Imre rendőr őrnagy Földvári
Rendőr.
Szárszó, közismerten a legbiztonságosabb település
a környéken. Ám a télen egy betörőnek a mindig éber
polgárőreinket is sikerült kijátszani. Egyszer aztán csak
lebukott. Majd húsvét éjszakáján sonkára vágyott egy
besurranó tolvaj, s ha már ott járt, vitte a táskát a pénztárcával és az igazolványokkal együtt. Ez alkalommal
pedig a térfigyelő kamera „dobta be a törölközőt”, de a
hívatlan vendég egyébként a kerteken át kerítésbontással
közlekedett.
A javaslatok között elhangzott, hogy több és biztonságosan működő térfigyelő kamerára lenne szükség.
A felnőtt háziorvosi praxis múlt évi tevékenységéről dr.
Hódi István főorvos, a gyermekorvosi munkáról dr. Merényi Éva főorvos, a fogorvosi ellátásról dr. Kovács Mária,
a védőnői szolgálatról Tamáskóné Eszlári Szabina számolt be a képviselő testületi ülésen. Az alábbiakban egy
rövid összefoglalót adunk a felnőtt rendelő munkájáról.
Megjegyezzük, hogy a fogorvosunk rendkívül hűséges
hozzánk, hiszen 50. éve ez az első munkahelye.
Csizmás Mihály a beszámolók után elismeréssel szólt
valamennyiük munkájáról, és úgy összegezte, hogy magas szintű egészségügyi ellátás működik Szárszón.

A balatonszárszói felnőtt háziorvosi praxisba bejelentkezett személyek száma 2017-ben 2026 fő volt – Az
ellátott betegek száma 2017-ben napi szinten átlagosan
71-72 fő, éves szinten (2017-ben) 18165 fő.
A balatonszárszói felnőtt háziorvosi praxis tevékenységei:
– Megelőző szűrőtevékenység a rendelések során folyamatosan történik.
– Kampány szűrést egy alkalommal – 2017 decemberben – végeztünk.
– On-line betegellátási lehetőség: A www.balatonszarszo-orvos.hu honlapunkon a következő módon: A
praxisba bejelentkezett páciensünk regisztrál honlapunkon, majd az oldal üzenő felületéről e-mail-ben megkéri
rendszeresen szedett gyógyszereit, amit másnap 12 óráig
felírunk számára és felküldünk az egységes informatikai
„felhőbe”. Ezt követően 12 óra után a páciensnek nem kell
bejönnie a rendelőbe a receptekért, az ország bármelyik
gyógyszertárában (személyi okmányaival) ki tudja váltani
gyógyszereit., – összegezte Dr. Hódi István c. főorvos.
A következőkben arról döntött a képviselő- testület,
hogy megbízást köt Holdházy Erikával, azzal a céllal, hogy
minél könnyebben minél célravezetőbben és naprakészen
érjék el a honlapunkat a legkülönbözőbb témákban.
Dr. Lövey László írásban is a képviselőtestület elé terjesztette többek kérelmére a csónakkikötő létesítését, mire
úgy határoztak, hogy elindítják az önkormányzat nevében
a vízügyi szakhatóságoknál az engedélyek beszerzését.
A teniszklub kérelmét is egyhangúan megszavazták,
melynek értelmében esti megvilágítást kapnak még az
idén a teniszpályáink. (A beadványból a sportoldalunkon közlünk részleteket.)
Tárgyaltak még a játszóterek felújításáról, majd tájékoztatót hallgattak meg a közvilágítás takarékosabbá tételének lehetőségéről.

Part menti fejlesztések – Vitorláskikötő2
A kikötő jelenlegi helyszíne ideális,
a településkép esztétikuma, a településszerkezetbe való beillesztése,
valamint a további fejlesztési lehetőségek szempontjából. A kikötő
helyszínét annak figyelembevételével kellett megválasztani, hogy ez a
döntés meghatározóan befolyásolja a település további fejlődését.
A kikötő, az elkészült tervek
alapján a déli part egyik legna-

gyobb vitorláskikötője, amely által
Balatonszárszónak egy teljesen új
arculata alakul ki, ezért úgy kellett elhelyezni, hogy mindenkor
meghatározza Balatonszárszó településképét, hiszen a kikötő köré
települ a hajózókat, turistákat és
üdülővendégeket kiszolgáló infrastruktúra is.
Várady Tünde Ildikó
fejlesztési koordinátor

Újra indulunk a Virágos
Magyarországért versenyen
Májusban a polgárőreink új autót vehettek át a
Tolna megyei Rendőr Főkapitányságtól. A matricázása a Somogy megyei Polgárőr Szövetség
ajándéka. Ez egyben szép ajándék a balatonszárszói csapatnak, a 25. születésnapjukra. Az
ünnepi összejövetelre meghívták az alapítókat is.

A verseny célja a kulturált és vonzó országkép kialakítása, a településen élők összefogásának ösztönzése. A
megmérettetés pontozásánál a zsűri nagy figyelemmel
kíséri a lakóházak, épületek környezetét és virágosítását is. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy lehetőségei
szerint mindenki vegyen részt a virágosításban!
Köszönettel: Dorogi Sándor polgármester
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Ajándék volt az énekszó

Az énekkar kárpátaljai utazását a Balaton Jövőjéért Alapítvány
támogatta. A kórus vezetője 2016 óta Cziberéné Ráduly Irén, csoportvezetőjük Habsburg Ottó egykori titkárságvezetője, dr. Almacht
Ottó.
(Folytatás az 1. oldalról)
Az ünnepségsorozat részét képező
ökumenikus istentiszteletre érkeztek
meg Beregszászba, a római katolikus templomba, és éppen jókor,
mert a szertartás végi kivonulásra be is mutatkozhatott a kórus a
kárpátaljai közönség előtt. A Petőfi-szobornál tartott megemlékezésen pedig a Simuljon lábad elé
mindig jó út! című ír áldással kedveskedtek a jelenlévőknek.
Ezekkel a felemelő eseményekkel még nem ért véget a Soli Deo
Gloria március 15-éje, hiszen 17
órától ünnepi koncertet adtak a
Pásztor Ferenc Közösségi Házban,
ahol a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség látta vendégül a
csapatot. A koncert előtt és közben
településüket, Balatonszárszót mutatta be Mikulzca Gábor énekkari
tag, majd felolvasta a kórus megalakulásának és sikereinek történetét.

A koncert nagy élmény volt a
közönség számára. Az énekekből
kihallatszott, hogy a balatonszárszóiak fellépése a határon túli magyarok megajándékozásáról szólt:
fáradtságot nem ismerve érzékeltetni
akarták, hogy a kárpátaljaiak nincsenek egyedül, hanem vannak testvéreik, akik szeretettel gondolnak rájuk.
A koncert szívet melengető énekei
közt felcsendült Johannes M. Michel
Jubilate, Bárdos Lajos Tábortűznél
című szerzeménye és Caccini Ave
Maria-ja. A rendezvény után a szervezők megköszönték az előadást,
valamint megígérték, hogy a beregszászi kórus is igyekszik ellátogatni
majd Balatonszárszóra egy fellépés
erejéig. A jól sikerült este agapéval
zárult, melyen a két település tagjai
sok közös témára találva építettek
láthatatlan hidat Beregszász és Balatonszárszó között.
Bunda Fehér Rita
Kárpátalja.ma

Öt forintért kuglert vettek

Versengés a versekkel
(Folytatás az 1. oldalról)
Nálunk még a járda széle is versekkel volt” kirakva”, amit
az ünnepség végén hazavihettek a vendégek. A József Attila Emlékház munkatársai így kedveskedtek az ide látogató,
szavalóversenyre érkezett gyerekeknek, a vendégeknek.
A Költészet Napi ünnepség az általános iskolán előtti
József Attila szobornál kezdődött, ahol költők, írók, pedagógusok tisztelegtek verssel, prózával József Attila előtt.
Mikulcza Gábor tanár úr vezetésével a résztvevők együtt
szavalták el a Számokról című versét, majd az iskolánk
énekkarának műsora alatt az önkormányzatok, intézmények
vezetői koszorúzták meg a költő szobrát.
Ezután Németh Gábor szobrászművész hallgató kiállítását nyitották meg az iskolában, majd Somogy és Tolna
megye felső tagozatos diákjai megkezdték a versengésüket
a verseikkel. Ez alkalommal díszpolgárunk, Csukás István
versei, – Ha búskomor vagy és a Kutyás ébresztő – voltak
a kötelező „belépők”.
A zsűri elnöke elmondta, hogy egyre magasabb színvonalú a verseny, s az értékelőknek nehéz, és egyben örömteli a dolga. Ám az eredményhirdetés előtt még egy nagy
élményben volt részük a versmondóknak, az ünneplőknek:
Kozma Krisztián Kazinczy-díjas versmondó József Attila
versszínházi műsorát adta elő az Emlékházban Ars Poetica
címmel.
Közben Ferencvárosban, József Attila szülőházában is
zajlottak az ünnepi események, ahová meghívást kapott Dorogi Sándor polgármester és néhány munkatársa. A rendkívül impozáns ünnepségnek részese volt a mi iskolán diákja

naponta főtt étel várta a családot.
Sőt, arra is jutott idő, hogy a gyerekekkel strandolni, kirándulni menjenek, vagy a hazai foci csapatnak
minden vasárnap drukkoljanak, hiszen az édesapa volt a kapus.
Három fiú unoka teszi vidámmá
és programgazdaggá az életüket.

is, Torma Noa 8. osztályos tanuló, aki a Tiszta szívvel című
verset mondta el.
Közben készültek mindenütt a tévéfelvételek: Dorogi
Sándor polgármester például elmondta, hogy készen állnak
a Vers utca tervei a József Atilla utcában, és a következő Költészet Napjára egy új József Attila szobrot is szeretnénk felavatni. Kossuth-díjas írónk, költőnk, a Nemzet Művésze Csukás István, aki országos közszeretetnek örvend, de Szárszón
ez már rajongásig fokozódik, különleges esttel ünnepelt a
Költészet Napján. Erre is meghívást kapott Dorogi Sándor
polgármester, aki azt mondta, hogy ez az egy órás előadás
Csukás István műveiből feltette az ünnepre a koronát. Závory Andrea „ Csak elmondani adj erőt!” címmel ragadtatta el
a közönséget.

Kozma Krisztiánt többször vastapssal hívta vissza a közönség

Hány reggel az 50 év?

Mindketten Balatonszárszón születtek, együtt jártak ide iskolába,
a Szárszó Néptáncegyüttes és a
színjátszó kör tagjai voltak, és mégis egy lakodalomban történt meg
a csoda. Meglátni és megszeretni egymást egy pillanat műve volt.
Bán Tibor és Tombácz Gyöngyi 50
évvel ezelőtt, húsvétkor kötöttek házasságot a református templomban.
Tibor néhány évre fővárosi fiatalember lett, ott járt ipari iskolába,
majd következtek a katonaévek.
Gyöngyi is Pestre szeretett volna
menni közgazdaságiba, de a szülei ragaszkodtak ahhoz, hogy a
közelükben maradjon. Siófokon
végezte el a gimnáziumot. Az egybekelésük után minden együtt volt
helyben, hogy itt építsék fel a közös
fészket. A szülők felajánlották a telkük egy részét. Mindketten a siófoki Halgazdaságban dolgoztak,
és természetesen mindig friss finom
halat vehettek, kedvezményesen.
Két év különbséggel született meg
Gyöngyi lányuk, és Tibor fiuk. Aztán áfész, gamesz, és önkormányzati munkák évei következtek, amit
mindig kiegészítettek a szülői, a
saját kert és egy 800 négyszögöles
szőlő művelésével. Mindemellett

Dr. Bácskai János Ferencváros polgármestere (középen) meghívására Dorogi Sándor polgármesterünk és munkatársai is ott voltak a költő szülőházánál rendezett ünnepségen.

Főhivatású nagyik. Megmaradtak
közéleti embereknek is: Gyöngyi a
Nyugdíjas Klub vezetője lett három éve, ami a naptárában nem
kis programegyeztetéssel jár. Tibor
a társa ebben is és a férfi dalkör
tagja.
Gyöngyi hitvallása, hogy jó
kedvvel kell indítani a napot! Előttem is megerősíti a több mint ötven
éve tartó érzéseit: Tiborral elmenne a világ végére is! Április 14-én
hálaadó Istentiszteleten mondtak
köszönetet ezért a szeretetben eltöltött évekért, majd szép nagy családi körben a Véndiófa Étteremben
ünnepeltek.

A 8. osztályos versenyében
Szalay Ábel iskolánk diákja 3.
helyezett lett, és továbbjutott a
megyei döntőbe.

Szárszó nagy barátságban
van a lengyelekkel

Dorogi Sándor polgármester a lengyel küldöttség egyik vezetőjével.

Az aranylakodalmát ünneplő Bán házaspár lányukkal és fiúkkal

A Lengyel-Magyar Barátság Napját március 23-án tartották Veszprémben, amelyen mindkét állam
köztársasági elnöke szólt az évszázados kapcsolatunkról. Az ünnepi
estre meghívást kapott , és részt vett
az eseményen Dorogi Sándor Balatonszárszó polgármestere is.
Április 7-én a Magyarországon
élő Lengyel Kisebbségi Önkor-

mányzat Szövetsége tartott konferenciát Balatonbogláron. Köztudott, hogy a II. világháború során
Balatonboglár, Zamárdi és Balatonszárszó sok lengyel menekültet
fogadott be. Ezen a fórumon Dorogi Sándor polgármester tájékoztatót mondott településünk lengyel
kapcsolatainak fejlődéséről, a testvérkapcsolatok ápolásáról.
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Iskolanyitogató
Kíváncsian léptek be az iskola ajtaján március 24-én a leendő kis
elsősök. A tanító nénik szeretettel
adták át nekik a szívecske, csillag
vagy pillangó jeleket, attól függően, ki melyik csoportban fogja majd
az iskolát megismerni.
Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona
intézményvezető üdvözlő szavai
után, Resli Réka a leendő 1. osztály
tanító nénije ismertette a délelőtt
programját.
Először az első osztályos KoncGáll Anna, Tomka Lujza és Hegedüs Panna mondta el gondolatait
az iskoláról, majd az énekkar kis
előadása következett, amiben az
ovisok is aktívan részt vehettek.
A műsor után a gyerekek szüleikkel együtt nézték meg Karsai
Ödön / Ödi bácsi technika termét,
ahol a tanulók munkáit is láthatták,
majd Mikulcza Gábor testnevelő
tanár bácsival játszottak fogócskát.
Mindenki megérdemelte az aranyérmet.
Ezután Szekér Klári néni, Mikulcza Gáborné Zita néni, Reichert
Tünde néni vezetésével járták végig
az iskolát.
Német foglalkozáson Vigh
Magdi tanár néni vezetésével memória játékot játszhattak, megismerkedve így az interaktív táblá-

Művész vendégeknek tapsoltak

A leendő elsőseinknek műsorral kedveskedtek a nagyok
val is. Magdi néni bebizonyította,
hogy tudnak németül a gyerekek,
pedig nem is tudtak róla. Az angol
teremben pedig Czakler Vivien angol tanár nénivel szimtén játékosan
ismerkedtek meg a testrészek angol
neveivel.
Következetett a könyvtárlátogatás, ahol a zeneiskola pedagógusai - Hartenstein Dániel rézfúvós
tanár, Konc-Gállné Gass Emese
zongoratanár, Márkus Kata fuvola
tanárnő és Vinkler Laura szolfézs
tanárnő - várták őket sok szeretettel. Közelebbről nézhették meg,
foghatták kezükbe a hangszereket,
s próbálhatták ki azokat. A fúvós
hangszerek közül a fuvolát, trombitát, tubát és a tenorkürtöt, ezen kívül
a kis művészpalánták a zongorán is
játszhattak néhány dallamot.

Kézműves foglalkozáson is részt
vehettek a nagycsoportos ovisok
Bőhm-Polányi Veronika, Élő Emilia
és Resli Réka tanító nénikkel, ahol 3
dimenziós képet készítettek a papírsárkányról. Sok szeretettel hallgatták Majtény Erik versét a Papírsárkányról Réka néni előadásában.
A délelőttöt a gyerekek a könyvtárban zárták, a finom sütik elfogyasztásával, a szülőknek pedig
az igazgató néni tartott előadást az
iskolában folyó sokszínű munkáról,
sporttevékenységről, a zeneiskola
nyújtotta lehetőségekről.
Nagyon vidám, csillogó szemű
gyerekek hagyták el délben az intézményt, s reméljük, ugyanilyen
vidáman fogják a következő tanévben elkezdeni nálunk az iskolát.
		
Resli Réka

Házi versmondó verseny

Elismerést és dicséretet érdemel minden kis vers
mondó. Reméljük, minden jelenlévő úgy érezte,
hogy egy vidám tartalmas délutánt töltött velünk.

„A vers néma. Adj neki hangot! A vers a könyvben halott. Keltsd életre! Mi a szavalás? A vers föltámasztása
papírsírjából.”
E gondolatok jegyében kezdődött március 26-án az
alsó tagozatosok hagyományos szavalóversenye. Az elsősök vidám köszöntő műsora után 23 kisdiák mondta el
választott versét. A háromtagú zsűri úgy ítélte meg, hogy
minden versenyző nagyon szépen felkészült, mindenki az
életkorának megfelelő verset választott. Éppen ezért bronz
fokozatot nem adott ki, ezüst és arany minősítéssel értékelt.
Arany oklevelet kapott: 2. osztályból: Szekér Csenge, Torma Zoi, a 3. osztályból: Defner János Ádám és
Pusztai Álmos Botond, a 4. osztályból: Dobos Petra és
Irázi Koppány.
Szekér Klára

Bakos-Kiss Gábor a Nemzeti Színház művésze elvarázsolta a hallgatóságát
Az EFOP pályázat kulturális programjaként március 7-én a 4. osztályosok és a felső tagozatosok
zenés pályaorientációs előadást
hallgattak meg Bakos-Kiss Gábor
a Nemzeti Színház társulatának
színművésze előadásában.
A „Ki viszi át a szerelmet?”
emlékplakettel kitüntetett, Máthé
Erzsi ösztöndíjas előadó opera, operett és musical részletekkel tűzdelt előadásban mutatta
be saját életútját, művészi karrierjét, amint Apagyról a szabolcsi
kistelepülésről a Nemzeti Színházig jutott.

Egy másik programként a Kávészünet együttes tartott koncertet, melynek során neves költőink
megzenésített verseit hallgatta
az egész iskolaközösség. Színvonalas előadást tartott dr. Kiss József, a Magyar Kultúra lovagja
az ötödikeseknek az önkéntesség
fogalmáról, társadalmi megnyilvánulásairól, a segítő szervezetek
munkájáról. Kisfilmeken keresztül
mutatta be, hogyan működik az
önkéntesség az állatvilágban és
az emberek között. A hatodikosok pedig a monoprint és a stencil
technikával ismerkedtek.

Ismeretlen vándorok
A Nők a Balatonért Egyesület balatonszárszói csoportja jóvoltából
Ismeretlen vándorok – inváziós fajok és hatásuk című vándorkiállításnak adott otthont iskolánkban, a Víz
Világnapja alkalmából. A diákok
nemcsak óraközi szünetekben tekinthették meg ezt a színes, érdekes
kiállítást, hanem természetismeret

illetve biológia órán is kilátogattak
a folyosóra, s tüzetesen végigtanulmányozták a molinókat. A szaktanárok irányított beszélgetéssel
kihangsúlyozták, mennyire fontos
környezetünk védelme, hiszen „a
Földet nem nagyapáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön”.

Nagytakarítás a Természetben

Az okostál és a Dohányzó Zsuzsi
A hagyományos egészségnapot
március 10-én rendeztük meg.
Mit jelent ez? Elsősorban mozgást, sportot, amelyről Puszta Gábor és edzőtársa gondoskodott.
Hűvösvölgyi Péter bácsi töretlen
örömmel és szakértelemmel oktatta a pingpongot. Egry Ágnes
nyugdíjas védőnő a kicsiknek az
„OKOSTÁL”, nagyobbaknak a
„Dohányzó Zsuzsi” elnevezésű,
igen színes programot tartotta.
Bodó Iván halászati mérnök vetélkedőt tartott a Balaton halairól.
Kicsiny, de fontos titkokat rejtett a
„Gyógyító zöldségek” című program a könyvtárban.
A legtanulságosabb talán a
rendőrségi program volt, ahol a

A Föld napja tiszteletére takarítottak a közeli kiserdőkben

Pusztai Gábor vezető edző és edzőtársa Nagy József játékos feladványain jól szórakoztak a résztvevőük
gyerekek közreműködésével arra
is választ kerestek: „Meddig játék,

s honnantól bűncselekmény egy
tett?”

“Iskolánk 39 tanulója, s két pedagógusa, két szülő segítségével
részt vett április 14-én, szombaton a Tiszta Erdőkért Egyesület, a
SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. és
a Völgyhíd Vadásztársaság által
meghirdetett természet takarítási akcióban. Önzetlen munkájuk
révén Balatonszárszó és Szólád
községhatárban sikerült egy évtizedes problémát felszámolni. Az
elvégzett önkéntes munka nagy-

ságrendjét tükrözi az, hogy mintegy 4-5 konténer gyerekek által
összegyűjtött szemetet hordtak ki
a felnőtt segítők az erdőkből-mezőkből, mialatt a diákok a természethez kapcsolódó élményekkel is
gazdagodhattak.
A település környékén még mindig maradtak illegálisan lerakott
hulladékkal szennyezett útszakaszok, ezért a jövő tavasszal a megkezdett akciót folytatják.”

A ballagás és a tanévzáró időpontja 2018. június 16. 10.00 óra.
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Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde

Tavaszváró
– ünnepi hangulatban
Óvodánkban gyermek, felnőtt
egyaránt várta már a tavasz beköszöntét. Hónap elején a Szegedi Látványszínház szórakoztató előadását tekinthették meg a
gyerekek. Majd, Nemzeti ünnepünkre, Március 15-re készültek
lelkesen a gyermekek. Mindkét
csoport korosztályuknak megfelelően – játékos keretek között,
emlékeztek meg erről a neves
napról – huszárcsákóval, kokárdafestéssel, pártakészítéssel,
versmondással és dalok éneklésével.
A kicsik nagy örömére óvodánkba is megérkezett a húsvéti
nyuszi. Az óvoda udvarán rejtette
el a meglepetéseit. A csoportok
vidám nyuszis énekekkel, versekkel üdvözölték! Ezután mindenki
kosarat ragadott és megindult a
„kincskeresés”! Hatalmas üdvrivalgás kísérte egy-egy ajándék
megtalálását! A kincsvadászat
után előkerültek a kölnik is a fiúk
zsebéből, akik gondoskodtak,
hogy az óvodánkban a lányok
ne hervadjanak el.
Köszönet a Szülői Munkaközösségnek a sok finomságért,
kedves ajándékért!

A családias kötcsei ovi

Az Idősek napján vidám, táncos műsorral léptünk fel a község rendezvényén.

Megemlékeztünk nemzeti ünnepünkről, Március 15-ről és a Víz világnapjáról, és nagyon vártuk a húsvéti nyuszit.
Húsvéti locsolkodás

Nyílt nap
az óvodában:
Április 24-én - kedden délelőtt 10-12 óráig, betekintést nyerhetnek a leendő
óvodásaink és szüleik az
igazi óvodai életbe!
Bekukkanthatnak az éppen
zajló óvodai játékokba, foglalkozásokba, és ténylegesen azt láthatják majd, ami a
mindennapi életünk!
Kincskeresés

Mini Bölcsődei életünk
A gyönyörű környezetet és a kedves, empatikus nevelőinket gyorsan elfogadták a picurik. Szinte
minden nap vidáman jönnek be a
bölcsődébe!
Amilyen kicsik a mini bölcsiseink,
olyan ügyesek! Hála a lelkes és
szorgalmas kisgyermeknevelőinknek, szinte minden nap alkotnak
valami szépet. Húsvétra még a
szülőknek is készítettek meglepetést.
Minden kis gyermek linzer nyuszival, vagy csibével lepte meg szüleit.

Nem lehet elég korán kezdeni…

A fiúk saját készítésű ajándékokkal kedveskedtek a lányoknak,
anyukáknak, és a hölgy dolgozóknak nőnap alkalmából.
Csodálatosan szép környezetben,
a Somogyi domboktól körülölve
van a másik kis óvodai paradicsomunk: a kötcsei gyerekeké. Kell-e
annál családiasabb környezet,
hogy itt évek óta ismerik az óvó
nénik a családokat, születésüktől
fogva a gyerekeket, és mindenki jó
barát. A mindennapokban is élmé-

nyekben gazdag óvodai élet megteremtésére törekszenek, melyben
a gyerekek érzelmileg, értelmileg
és szociálisan is gazdagodhatnak,
az egyéni képességeik is kibontakozhassanak.
A Kötcsei Óvodában a március
hónap eseményekben gazdagon
telt.

2018/2019-es nevelési évre történő beiratkozásra

A tészta szaggatás rejtelmei

a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde óvodájába az
alábbi időpontokban van lehetőség:
• 2018. május 02. 7-15 óráig
• 2018. május 03. 7-15 óráig
• 2018. május 04. 7-15 óráig
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
• A gyermek születési anyakönyvi kivonata
• A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
• A gyermek TAJ kártyája
• A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
A beiratkozással kapcsolatban érdeklődni lehet:
0630/329-1836
Szeretettel várjuk a családokat!
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Akvarellista hírességek Szárszón A víz, az éltetőnk
Virágos jókedvben telt az április 1415-i akvarellfestő hétvége, amikor a
rendkívül népszerű, Budapesten élő
orosz származású festőnő, Lo Olga
látogatott el hozzánk. A magyar és
ukrán résztvevőkből álló csoport belekóstolt a szabadtéri festés speciális

technikájába a mesés kőröshegyi
tulipánmezőn és Szárszó virágos
utcáit járva. Lo Olga professzionálisan felépített képzésén - az akvarell
alapjaitól indulva a botanikus festési
trükkökig – mindenki megtalálta a
fejlődéséhez szükséges információt,

A művész vendégek a tulipán mezőn

ráadásul egy kellemes hétvégét töltöttek a Balatonnál.
Ez a hétvége kitűnően megalapozta az elkövetkező akvarellfestő programjainkat, ugyanis a tavalyi fesztivál
pozitív visszhangjának köszönhetően
olyan fantasztikus tehetségek mondtak igent a felkérésünkre és jönnek Balatonszárszóra akvarell tábort vezetni,
mint Szergij Lysyy Litvániából, aki a
nemrégiben lezajlott világversenyen a
világ 70 legjobb művésze közé került.
A május elsejei hétvégén élőben meg
is tekinthetjük őt alkotás közben. Júniusi akvarellfestő fesztiválunk vezető
művésze Eugeniu Gorian, moldáv festő lesz, aki fiatal kora ellenére világszintű kiállításokon vesz részt és neves
művészeti magazinokban jelennek
meg képei. Az elismert művészek jelenlétével pedig felkerül településünk
a művészeti világtérképre.
Rácz Bernadett szervező

IBCC 2018 – Nemzetközi
Balatoni Pontyfogó Kupa
600 részvevővel
Balatonszárszó Központi strandja
és a Móricz utcai strand is helyszíne
e rangos eseménynek. Balatonszárszón lengyel, német, szlovén, ukrán,
román csapatok versenyeznek a
30.000,- euros fődíjért.

A Nők a Balatonért Egyesület szárszói csoportja és vendégei a kissé hűs parton
A 2018. évi Víz Világnap nemzetközi szlogenje a „Védd természetesen!”. Árvizek, aszályok,
vízszennyezés, mind károsítják a
növényzetet, a talajt, a folyókat,
a tavakat, ellenük kell fölvenni világméretekben a küzdelmet. A
Balatonnál a problémák mások: a
természetes partszakaszok jelentős
csökkentése, a meder iszaposodása, új inváziós fajok megjelenése
a tóban és a parton, ezek voltak a
NABE fő témái az idei világnapon.
A Nők a Balatonért Egyesület
Szárszói csoportja a hagyományokhoz híven a Balaton megko-

Huszárné Gyöngyi repítette a
koszorút Európa legtisztább
víztükrébe
szorúzásával ünnepelte az idei Víz
világnapot március 25-én, vasárnap.

Májusban véradás

Házasságot kötöttek

A Vöröskereszt balatonszárszói csoportja szervezésében május 22-én,
kedden 15-18 óra között véradásra várják az önkénteseket, a művelődési házban. Településünknek nagyon sok, kitüntetett és többszörös véradója van, akik sokszor az életmentésben segítenek.

• Defner Anett és Kristóf Attila
Árpád – 2018. március 14.
• Várhelyi Ildikó és Timm Franz
Ulrich – 2018. március 5.
Gratulálunk, és sok boldogságot
kívánunk!

Újszületteink

A CSALÁDOSOK SZÁRSZÓÉRT CIVIL SZERVEZET március 24-én rendezte meg Húsvétváró ünnepségét. Abszolút hagyományos programokkal
vártuk a gyerekeket. Első programként az udvaron tojáskereséssel indult a
délután és azt követően a Kultúrház nagytermében fakultatív programok
voltak. Láposiné Pozsega Piroska néni kézműves játszóházzal várta a kicsiket. Szervezetünk tagjai pedig a tojásfestés és fonott kalács készítés rejtelmeibe vezették be az érdeklődő gyerekeket. A délután zárásaként a gyerekek
sorversenyeken vehettek részt és a kisült kalácsot és brióst kóstolhatták meg
tea és kakaó kíséretében. Köszönjük szépen a szervezők és a résztvevők
segítségét, együttműködését!

✟ Gyászközlemény
Kuncz Mártonné (Arany János
u. lakos) 2018. március 23.
Bartos Gyula (Széchenyi u. lakos) 2018. február 6-án,
Peringer Tibor 2018. február
17-én,
Kovács János Mihályné 2018.
március 10-én,
Cseri Péter 2018. március 18án,
Balatoni Györgyné 2018. április 8-án hunyt el.
Részvétünket fejezzük ki a gyászoló családoknak.

Schulze Károlyné Rónay utcai lakost köszöntötte Dorogi Sándor
polgármester 90. születésnapja alkalmából, virággal jó egészséget
kívánva.

Szabadság, Egyenlőség, Testvériség
Mi sem szimbolizálná jobban a fenti állításokat, mint a március 14-én
a Művelődési Házban tartott megemlékezés, mely akár országos rendezvényként is megállta volna a helyét. Az ünnepséget Balatonföldvár
Város Fúvószenekara nyitotta meg
indulókból álló dalokkal, élükön
Kapus János karmesterrel, akik idén
nem csak zenével, de énekkel is készültek. Előadásukat a Pál utcai fiúk
musicalből, a Mi vagyunk a grund
című dallal zárták. Az ünnepi
műsor a 170 évvel ezelőtti esemé-

nyeket idézte fel, amelyben közreműködtek iskolánk 1. 3. 4. 5. és 8.
osztályos tanulói. A műsort Kisfonai
Ágnes tanárnő állította össze.
Segítői: Szekér Klára, Reichert
Tünde, Resli Réka tanítónők.
Főbb szerepekben: Geiger Balázst, Huszár Ádámot, Kozák Áront,
Skálát Sebestyént, Zelei Botondot láthattuk.
Ünnepi beszédet mondott Korcz
Miklós önkormányzati képviselő, majd
a megemlékezést a Szózat zárta.
Matkovics Diána

•Marton Dóra és Nagy Milán
kislánya Nagy Milla Léna 2018.
március 9-én,
• Bónay János és Ruff Andrea
kisfia Bónay Márk 2018. január
4-én,
• Defner Anett és Kristóf Attila
Árpád kislánya Kristóf Maja Milla 2018. április 18-án született.
Gratulálunk és az egész családnak jó egészséget, boldogságot
kívánunk.
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III. Szárszói Halfőző Verseny

Kutyabarátok figyelem!

2018. június 2. (szombat) 11 óra
Balatonszárszó – Központi strand

A.A. Milne – Baraczka Gergő:

Várjuk a kutyatulajdonosok jelentkezését a

II. Balatonszárszói Kutyaszépség Versenyre!
2018. április 29. (vasárnap) 10 óra

Balatonszárszó - Öreghegyi Szabadidő Park.
Nevezni kistestű, közepes testű, nagytestű, keverék és magyar fajta
kategóriákban lehet.
Nevezés és regisztráció:
Király Andrea 30/8489-404, andika0405@hotmail.com
vagy a helyszínen.
Nevezési díj: előzetesen 500 Ft, helyszínen: 800 Ft.
A szünetben kutya ügyességi bemutató lesz.
Kedvenceivel fotózkodhat, és megvásárolhatja a képeket a helyszínen.
Esőnap: 2018.május 5.

Micimackó
musical egy felvonásban
Budapesti Dumaszínház
Gyerekhajó előadása

Nevezéssel kapcsolatos információ:
mobil: 30/864-9125, 30/487-6204
e-mail: szarszo.bte@gmail.com;
varady.tunde.ildiko@gmail.com
Nevezési határidő: 2018. május 31.
Nevezési díj nincs.

Szeretettel várjuk a csapatok jelentkezését!

2018. június 23.

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
Balatonszárszó Idegenforgalmáért és Turizmusáért
Közhasznú Alapítvány

(szombat) 10.30
Csukás Színház

Akvarellfestő
Fesztivál
Balatonszárszó -

2018. június 4-11.
Művészeti vezető: Eugen Gorean akvarellfestő művész,
Nemzetközi Akvarellfestő Társaság
és Moldáv Akvarellfestő Társaság tag.
Információ és jelentkezés:
Daria Narbutt 70/561-8079, narbutt.d@gmail.com.
www.balaton-akvarel.com

Családi délután

Csukás István:

Keménykalap
és Krumpliorr
2018. június 30. (szombat) 10.30
Csukás Színház

„VARRJUNK
A SZABADBAN!”
A Szárszói Öltögetők csoportja

VARRÓS PIKNIKRE

2018. június 30. (szombat) 21.00 óra
Fáklyás felvonulás és Szent Iván éji tűzgyújtás a Tóparti parkban.
Mindenkit várunk sok szeretettel!

2018. július 1. (vasárnap)
Csukás Színház

Infó: Cziberéné Ráduly Irén
30/580-8499.

zenés mesejáték
A Budapesti Dumaszínház – Gyerekhajó és a Csukás Színház közös
produkciója.

Szárszói Tüzes Esték

Kórustalálkozó

Minden érdeklődő zenebarátot
sok szeretettel várunk!

2018. május 26. (szombat) 13:30-tól
a Családosok Szárszóért Civil Szervezet és a
József Attila Művelődési Ház szervezésében.
Szeretettel hívjuk a gyermekes családokat programjainkra:
„Irány a cirkusz” zenés, interaktív előadás,
kézműves játszóház, játékos vetélkedők,
csillám tetoválás, tombola, meglepetések.
Egész nap légvár és körhinta!
Vattacukor – popkorn – fagyi!
Minden gyermeket, szülőt büfével várunk.
Kellemes délutánt és jó szórakozást kívánunk a család minden tagjának!

X. Jubileumi Nemzetközi

várja szeretettel a varrni tudó
és szerető, valamint a varrással
most ismerkedő gyerekeket és
felnőtteket

2018. június 16-án,
szombaton, 17 órától
a Csukás Színház teraszára.
Belépés ingyenes!

műsorrendje:
Magazinműsorral minden hónap
második és negyedik hétfőjén 19
órakor jelentkezünk: 2018. május
14-én és 28-án, június 12-én és
25-én. Ismétlés az adást követő
szombaton 14 órakor, vasárnap
10 órakor, hétfőn 19 órakor.
Email: szarszotv@gmail.com.

József Attila Emlékház információk
INDUL A SZEZON!
PROGRAMOK
Június 23. szombat: Múzeumok Éjszakája 18:00- tól 01:00 óráig
Ízelítő a programból: Kézműves játszóház; Tárlatvezetés óránként;
„A tegnapi Párizs” – Imre Zoltán, a nagyváradi Ady Endre Emlékmúzeum
igazgatójának előadása, eredeti Ady relikvia bemutatása; „Visz a vonat…” PONTGYŰJTŐ JÁTÉK indulása, József Attila Emlékhelyek összefogása.
A rendezvény egyes részei belépőjeggyel látogathatók!
Előszezoni nyitva tartás:
április 11-től június 30-ig: 10:00-17:00 óráig,hétfő szünnap.
Elérhetőségek: 06-30/ 8649-134, jaemlekhaz.szarszo@gmail.com
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Karatésaink kemény mezőnyben
Február 17-én ismét Budapesten versenyeztünk, ezúttal a Kodomo Kupán, melyen több
mint 30 hazai egyesület mintegy 500 versenyzője lépett tatamira. Erdményeink: Lakatos Dominik 9 é. kata bronz, kumite bronz,
Szappanos Lídia 10 é. kata bronz, kumite
bronz, Vancsakovszki Milán 7 é. shiko dachi
arany, kumite bronz, Vancsakovszki Virág 13
é. kata bronz, kumite arany érem.
A 38. Slovakian Grand Prix márciusi, pozsonyi versenyén, a régió egyik legerősebb
mezőnyében versenyztünk, amelyen 30 ország több mint 1500 indulója ellen cssk egy

Tornázz velünk!
• Hétfőn a művelődési házban 19 órától
aerobik
• Hétfőn és szerdán a művelődési házban 16 órától meridián torna
• Kedden a művelődési házban 18 órától zumba
• Kedden az óvoda tornatermében
17,30-tól jóga
• Csütörtökön a művelődési házban 17,
30-tól gerinc-torna
Jó egészséget kívánunk a programjainkkal!

Jó tudni!
Orvosi ügyelet telefonszáma
(Balatonföldvár) 84-340-113
Tamáskóné Eszlári Szabina védõnõ
tanácsadói telefonszáma:
84/362-776,
mobil: 06/70/279- 5320

babér termett a szárszóiaknak. Fonód Balázs
a fogyatékkal élők kategóriájában ezüst érmet szerzett formagyakorlatban. Nagyon
büszkék vagyunk rá!
Március 17-én Adonyba látogattunk, ahol
részt vettünk a közelmúltban elhunyt Nyíri
Attila barátunk emlékére rendezett karate
versenyen, amely remek lehetőséget adott
az első versenyes karatésok számára. Éltek
is a lehetőséggel: Szappanos Lídia 9 é. kata
ezüst, kumite arany, Kadácsi Bence 11 é. kumite bronz, Irázi Koppány 10 é. kumite ezüst
éremet szerzett.

Március 24-én rendezték meg a szekszárdi városi sportcsarnokban a XXIII. Széki
Kupát, melyen 46 egyesületet 516 versenyzője vett részt. A Balaton Budo is képviseltette
magát a legkisebbektől egészen a felnőttekig. Külön megtiszteltetés számomra, hogy a
nap elején Dorogi Sándor, Balatonszárszó
polgármestere is megtekintette a versenyt és
látott minket „munka közben”. Eredményeink:
Szappanos Lídia 10-11 é. kumite bronz, Simon Zoltán +35 kata ezüst, kumite ezüst érem.
Április 7-én a tököli városi sportcsarnokban versenyeztünk a Kakusei Országos Baj-

Kezdődik a sportos vízen járás
Végre lesz vízi-iskolánk. A Móricz Zsigmond
utcáról nyíló, nyugodt strandon új lehetőség
adódik a kikapcsolódásra: szörf- és vitorlás
oktatást vállal egy erre szakosodott fiatalember. Akinek nincs saját szörfje, vagy vitorlása,
kölcsönözheti is, már idén nyártól. Azoknak is
kellemes időtöltést kínál a sportcentrum, akik
a nemrég elterjedőben lévő, deszkán állva
evezést (Sup - stand up paddle board) szeretnék kipróbálni. A Sup - egy bevezető oktatást követően - bárki számára lehetővé teszi
a „vízen járást”, akár sportos, akár pihentető
formában, családdal, barátokkal egyaránt. A
programokhoz úszni tudás szükséges! Részletek a következő lapszámban, illetve a honlapunkon. Szép időt, jó szelet!

Közvetlen helyi rendõrség
telefonszáma: 06-20-448-7941

Polgármesteri Hivatal:
84/362-501

A fotókat készítették:
Daria Narbutt,
Kilvinger Gábor

Nagyné Kelemen Krisztina
Grazyna Kusiak
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Kiadja két havonta:
Balatonszárszó Önkormányzata
8624. Balatonszárszó,
Hõsök tere 1.
Polgármesteri Hivatal:
84/362-501
www.balatonszarszo.hu
Tervezõszerkesztõ: KIT Bt.
Szerkesztette: Oláh Erzsébet
szarszoihirmondo@gmail.com

Villanyfényes
teniszpályánk lesz

Mozgalmas nyár elé néznek a teniszezőink

Rendõrségi körzeti megbízott hívószáma:
30/441-9318, 30/916-6534
Fejes-Richter Zsuzsanna
r. főtörzsőrmester 06/30-470-42-24

Közterület-felügyelet telefonszámai: 0630-830-4221
és 06-30-828-6675

Somogyi Péter edző

Készülődés a KID Kupára

Ingyenes segélyhívó telefonszámok:
107 és 112

Helyi polgárõrség telefonszáma:
06-30-578-1385

nokságon, ahol 236 karatés lépett tatamira.
Eredmények: Szappanos Lídia 10 é. kata
bronz, kumite bronz, Vancsakovszki Virág
12 é. kata ezüst, kumite ezüst, Vancsakovszki
Milán 7 é. shiko dachi bronz, kumite bronz,
Simon Zoltán felnőtt kumite arany, Somogyi
Péter felnőtt kata arany érem.
Május 19-én a fonyódi Városi Sportcsarnokban tartjuk a IV. Balaton Budo Kupa elnevezésű házi versenyünket. Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

Szárszói reménységek, akiknek a KID Kupán drukkolhatunk
Bozsikos csapataink szép létszámban képviselik egyesületünket a fesztiválokon és tornákon!
Az eddigi évekhez hasonlóan most is készülünk a Family Kid Kupára (jún. 2.), ahol az
U11-es gárdánk mindent meg fog tenni, hogy
felvegye a versenyt a patinás klubok utánpótlás csapataival!
U14 A tavasszi formánkra eddig nem lehet
panasz, négy meccsből négyet sikerült megnyernünk, így 6 fordulóval a bajnokság vége
előtt őrizzük a tabella második fokát.

Somogyvár K.Ö.SE 0-3 NKSE Balatonszárszó
NKSE Balatonszárszó 5-0 Magyaregres
SZ.E.
Lengyeltóti VSE 0-11 NKSE Balatonszárszó
NKSE Balatonszárszó 5-1 Niké SE Fonyód
Utolsó tavaszi mérkőzésünket június 3-án
10 órától játsszuk, amikor Kéthely csapatát
fogadjuk. Mindenkit szeretettel várunk!
Pusztai Gábor
vezetőedző

Asztalitenisz

Hüvösvölgyi mindenütt a dobogón
Februárban Karcagon egyéniben első, férfi
párosban második helyezett lett Hüvösvölgyi
Péter a Veterán versenyeken a 75-79 évesek
korcsoportjában. Márciusban, Szigetcsépen
egyéniben II. lett, férfi párosban viszont a do-

bogó legmagasabb fokára állhatott. Áprilisban
Gödöllőn egyéniben második, férfi párosban
dr. Hegedűs Mihállyal harmadik helyezett lett.
Május 12-én Győrben rendezik az Országos Veterán ranglista versenyeket.

Mint az elmúlt években, az idén is szeretnénk fejleszteni az Önkormányzat tulajdonában lévő teniszpályákat. Már évek óta
tervezzük a pályák megvilágítását. Most
sikerült klubtagjaink és egy helyi vállalkozó támogatását is elnyerni a beruházáshoz! A legkorszerűbb LED világítótesteket
(16 db) szerelnénk fel, így kezdődött az a
beadvány, amelyet a képviselő testületnek
címeztek.
A beruházás teljes összege kb. 3 millió
400 ezer forint. Saját erőből biztosítják a
lámpatesteket és oszlopokat. Mivel ez olyan
értéknövelő beruházás, ami szorosan a pályákhoz tartozik – tehát az önkormányzat
tulajdona –, ezért kérik, hogy az önkormányzat 800 ezer forinttal járuljon hozzá
a beruházás megvalósításához!
Az utóbbi években az Önkormányzat
és a pályát bérlő összefogásának eredményeképpen a Balatonszárszói Tenisz Klub
az ország egyik legelismertebb és legjobb klubjává nőtte ki magát, a klub és az
itt rendezett versenyek híre a világ számos
országába eljutott! Klubtagjaink rendszeresen részt vesznek a község rendezvényein,
azokat támogatják is. Büszkék vagyunk arra
is, hogy a helyi NKSE támogatására az
elmúlt években mintegy 25 millió Ft TAO-t
biztosítottunk!
A hozzájárulást a képviselő testület egyhangúan megszavazta.

