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Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele

Vendégvárás felsőfokon

A Balaton felett játszó égi tüneményekben mindig sokan gyönyörködnek. Daria Narbutt a Somogy
megyei fotópályázatra küldött be két fotót, és díjat nyert.
A turisztikai szezon rekord évével
büszkélkedhetett Szárszó 2018ban. Mind a vendégek számát,
mind a bevételt tekintve az eddigi
maximumot érte el. Elkönyvelhettünk
számos elismerést ezen kívül: négy
csillagos lett a strandunk, különdíjat
kaptunk a Virágos Magyarországért versenyben. E lap hasábjain is
megszólaltak német vendégek, akik
negyedszázada visszajárnak, az
országból ide járó diák-táborozók,

akik felnőttként is visszatérnek. A
különböző médiumok azzal ismerték el az itteni turisztikai menedzser
munkáját, hogy igen gyakran meghívták, hogy ő mondja el az izgalmas programajánlót.
Ezt az elmúlt évet szeretnénk még
magasabb színvonalra emelni. Az
újjá alakult Turisztikai Egyesület január
26-án megtartotta évadnyitó, rendhagyó közgyűlését. A rendhagyó az volt
benne, hogy terített asztal mellé hív-

tak minden vállalkozót, szállásadót,
szolgáltatót, akik a vendégek fogadásában, ellátásában, kiszolgálásában érdekeltek. Mivel a szezonban
nem lehetnek így együtt – a rengeteg
elfoglaltság okán –, Vicha Attila, az
egyesület elnöke úgy gondolta, hogy
egy kis szórakoztató programmal is
kedveskedik nekik, illetve a szárszóiaknak. Amilyen jól sikerült a nyitány,
reméljük ilyen jó lesz a folytatás is.
(Folytatás a 3. oldalon)

Szabadságról a Magyar Kultúra Napján
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Süsü Szárszón nyaral,
és új TV-sorozatra készül

Süsü és alkotója Csukás István
Kossuth-díjas író, költő Balatonszárszón nyaral, sőt díszpolgárunk
ilyenkor itt is lakik, hiszen nagy rajondója településünknek. A híres
mesehős kalandjait pedig, alighanem közkívánatra tovább folytatja.
Már most meg lehet tippelni, mi
lehet majd az idén a gyerekek és
sok felnőtt egyik legjobb karácsonyi meglepetése. A tervek szerint

ugyanis az év végére készül el
Süsü, a jószívű sárkány kalandjainak folytatása. Az MTVA három
részt tervez és már a mese vázlatai
is elkészültek, – adta hírül a Somogy megyei Hírlap egyik vasárnapi száma. Addig is találkozhatnak vele az utazási kiállításokon,
nyáron nálunk, a Csukás Színházban és változatlanul Ő lesz a Sárkányfesztivál sztárja is!

Indul a turista-toborzó
az utazás kiállításokon
Újra megmérettetjük magunkat a
Balaton régió kínálatában, versenybe kell szállnunk ismét a vendégek megnyeréséért. Nagy, de
nemes feladat.
Idén is részt veszünk Magyarország legnagyobb utazási seregszemléjén, a 2019. február 21-24.
között a Budapesti Nemzetközi
Utazási Kiállításon. Mindenkit vá-

runk szeretettel az „A” pavilon Balatoni standján. Ezen kívül ott leszünk
még Debrecenben, Szolnokon és
Miskolcon. E nagyvárosokban is
minden évben egyre nagyobb érdeklődés kíséri a balatoni, és köztük
a balatonszárszói nyaralási lehetőségeket, és programjainkat.
Némethné Szabó Magdolna
turisztikai refrens

Meghívó

március 15.

A Balatonszárszói Nagyközségi Önkormányzat
és a József Attila Általános Iskola
tisztelettel hívja és várja a település lakóit
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
171. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségre
2019. március 14-én (csütörtökön) 18 órakor
a József Attila Művelődési Házba.
Ünnepi koncertet ad a Tabi Fúvószenekar.
Ünnepi beszédet mond:
Bíró Norbert Somogy Megyei Közgyűlés elnöke
„A haza mi vagyunk” címmel ünnepi műsort adnak
a Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola tanulói.
Emlékezzünk együtt!

Nagy elismerést és vastapsot kapott a költőóriások barátságáról szóló dokumentum műsor a József Attila Emlékház közönségétől.
Január 27-én, vasárnap ünnepelte
meg településünk a Magyar Kultúra Napját. Véletlen egybeesés, de
100 éve ezen a napon halt meg
Ady Endre, így még tovább emelte

az ünnepség fényét, s növelte az
előadáson megjelenített költők számát, hiszen a József Attila Emlékházban Arany János és Petőfi Sándor, valamint mások is megjelentek

Kálló Béla szabadkai színművész
és Tóth Péter Lóránt versmondó
előadásában.
(Folytatás a 3. oldalon)

www.balatonszarszo.hu



Dorogi Sándor polgármester
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Elfogadták településünk
2019. évi költségvetését
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 11-én elfogadta
a 2019. évi költségvetést. A 2019
évi költségvetés főösszege 904
millió forint. A jó gazdálkodásnak
köszönhetően nem kellett növelni
egyik adónemet sem, ennek ellenére bevételi forrásaink nem csökkentek. Az előző évekhez képest
rekord összeg, több mint 330
millió forint maradt a község
kasszájában.
Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az önkormányzat valamennyi kötelező feladatnak eleget

tudott tenni és néhány önként vállalt
feladatot is ellátott. 2018-ban pályázati forrásból valósult meg a bölcsőde kialakítása, az óvoda, és az
óvoda konyhájának felújítása, strandfejlesztés. Szintén pályázati forrásból
és emellett jelentős önerőből történt a
község útjainak, járdáinak felújítása.
Fejlesztések közül jelenleg is
folyamatban van a termelői piac
megépítése, a Közös Önkormányzati Hivatal épületének korszerűsítése, a központ park felújítása,
turisztikai fejlesztések. A humán
szolgáltatások fejlesztése pályázat
136 szárszói személyt érint.

A Szárszó TV vendége volt
Witzmann Mihály

Dancsecs Klára kérdéseire válaszolt Witzmann Mihály ország
gyűlési képviselő.
A Szárszó TV-nek adott interjút Witzmann Mihály, a 4. számú választókörzet országgyűlési képviselője,
akit arra kértünk, hogy értékelje a
megye, és benne településünk elmúlt
éveinek fejlődését, valamint szóljon
az idei lehetőségekről, hiszen számos olyan kormányzati támogatási
terv született, amelynek remélhetőleg mi is részei leszünk.
– Tartalmas, munkával teli, szép
esztendők voltak 2014 óta az általam képviselt területeken, amelyeket
számos nehézség tett izgalmassá,
mondta, majd azzal folytatta, hogy
Balatonszárszó minden jelentős beruházásának avatási ünnepségén
részt vett: a legörömtelibb a bölcsőde átadása volt, majd a közétkeztetést ellátó konyha és étterem teljes
felújítása. Utak, járdák szépültek
meg. Ezek mind jövőbe mutató beruházások, amelyekre 450 millió
forint pályázati pénz érkezett a te-

lepülésre. Ehhez kellett egy jó települési vezetés, és a már korábban
elhatározott tervek megléte.
– Az idei pénzügyi kilátások vázolása előtt emlékeztetett azokra
az időkre, amikor az önkormányzatok csőd közeli állapotban voltak. Most jó irányba haladunk, és
óriási fejlődési lehetőségek előtt
állunk. A megye öt városának kedveztek inkább a pályázati kiírások,
az idén viszont a Magyar Falvak
programban az 5 ezer létszám
alatti települések fejlesztésére különített el a kormány 150 milliárd forint támogatást, amelynek stratégiai
jelentősége van.
Külön szólt ennek részleteiről,
amelynek számos alprogramja van,
amely nem csak egy évre szóló,
valamint a falusi CSOK-ról, azaz a
családi otthon teremtési támogatásról és a közösségi terek fejlesztési
lehetőségeiről.

„…csakis az igazat!”
Ebben az évben a Krisztus-hívők
egységéért végzett imahét mottója:
„Az igazságra, csakis az igazságra törekedj...” (5Móz 16,18-20). Az
indonéz keresztények állították ös�sze az imahét anyagát. A muszlim
többségű ország keresztény lakosai
látják az új veszélyeket (versengés,
széthúzás, korrupció, igazságtalanság, elszegényedés, radikalizálódás), melyekkel szemben az egység
fontosságára kell felhívni a figyelmet,
hogy abból könnyebben fakadjon
közös cselekvés!
Nehogy azt gondoljuk, hogy a
fenti veszélyek minket nem fenyegetnek! Közös ügyünk az egység ápolá-

sa Európában és hazánkban is! Ezért
hallgattuk Isten Igéjét és imádkoztunk együtt, a balatonszárszói templomokban! A református templomban
az igehirdetési alapige Jézus családfája volt, az összeállítás szerint. A
Szentírás hirdeti, hogy minden ember
Istentől származik végső soron. Jézus
családfája többek között arra hívja
fel a figyelmünket, hogy a kicsiny, a
háttérbe szorított, a reményt vesztett,
a bűnös, a pogány, és az idegen
ember is meghívást kap arra, hogy
Isten csodálatos tervét megismerje és
megvalósítsa ebben a világban!
Borza Miklós
plébános

„Csak annyit kérek tőled, ha
érted, hogy ne vágj ki minden fát..!”

Tisztelt Szárszói Lakosok!
Településünkön járva egyre több helyen észlelem, hogy
engedéllyel, engedély nélkül vágják ki a fákat anélkül,
hogy pótlásáról gondoskodnának.
Eltűnnek a magánházak kertjeiből, a közterületekről
az emberi értékeket veszélyeztető „zöld óriások” anélkül, hogy helyettük új csemete fejlődne.
A fentiekből adódóan az önkormányzat ebben az
évben 150 facsemete ültetését határozta el Balatonszárszó közterületein, ezzel is jó példát mutatva a helyi
klímánk javítására.
Szeretném felkérni Balatonszárszó vállalkozóit, civil
szervezeteit, de bármely szerveződéseit, hogy „Miénk e park” elnevezéssel, községünk 10 közparkja
közül választva, vállaljanak „gondnokságot” egy park
rendezettségének, karbantartásának, virágos megjelenésének biztosítására. Természetesen, a karbantartási
munkálatokban az önkormányzat ellátó szervezete - a
Szárszóért Kft – segítséget ad. A „gondnokolt” parkokat egy kis táblával jelölnénk meg a gondnok nevével.

Meggyőződésem, hogy a növények védelmén, szeretetén, a fákon a jövőnk múlik. El kell érnünk, hogy az
óvodában, az iskolában többet foglalkozzanak
ezzel az életbevágóan fontos témával, hogy gyermekeinknek legyenek konkrét ismeretei a természeti
erők összefüggéseiről, hogy az új generáció tisztelje,
szeresse környezetét, hogy ők is elvégezhessék feladatukat az ÉLET védelme érdekében.
A környezetünk olyan érték, amit védeni kell. Az
időnk pedig kevés, az idő pedig sürget!

Látványos az új piac terve

Dorogi Sándor polgármester ígéretet tett a leendő termelői piac eladóinak, hogy találkozót szervez a tervezővel, mielőtt az első „kapa-vágás” megtörténne. Ratku Mihály már látványtervvel jelentkezett a februári összejövetelen, és szerencsére elégedettek voltak
a művel. Többek között az volt a kérésük, hogy az eső ne áztassa
őket, de a nap se tűzze még a portékákat sem. Legyen víz, áram és
toalett is az épületben. Remélhetőleg, nyárra már az elárusítók és a
vevők is örülhetnek az új létesítménynek, amely főleg a helybeliek
és környéken gazdálkodók finomságait kínálja majd.

Húsvét, amely
megváltoztatta a világot
A kilencvenes években megjelent
egy nagysikerű könyv, mely sokáig
foglalkoztatta mindazokat, akik választ kerestek az emberi lét örökérvényű kérdéseire. A címe: „A nap,
amely megváltoztatta a világot.” A
szerző (James Burke) célja az volt,
hogy egybegyűjtse azokat a meghatározó történelmi eseményeket, felfedezéseket, amelyek az emberi tudás
kibővülése által befolyásolták az
adott kor eszményképét, felfogását.
Keresztény hitünk arra tanít bennünket, hogy húsvét ünnepét, a feltámadás napját tekintsük az egyedüli
napnak, amely igazán megváltoztatta a világot. Az ember bűne, engedetlensége és hűtlensége miatt

elfordult az életet adó, a világot
szavával megteremtő Istentől. Isten
azonban nem hagyott bennünket
magunkra, mert Ő maga a szeretet.
Egyszülött Fiát adta értünk, hogy a
bűn átkából megszabaduljunk és
a halálnak ne legyen többé rajtunk
hatalma. „Jézus meghalt bűneinkért,
harmadnap feltámadott…” – énekeljük szép énekünkben, de ez a
megállapítás személyes bizonyosság nélkül üres szólam marad a szívünkben. Jézus feltámadása a mi üdvösségünknek biztos záloga. Húsvét
üzenete tehát valóságos öröm, mely
hit által mindannyiunké lehet.
Konc Gáll László,
református lelkész

Dorogi Sándor pogármester

Helyi vállalkozókat
hívott meg
a Polgármester
„Évről évre figyelemmel
kísérem a helyi vállalkozások, vállalkozók itteni tevékenységét, önkormányzatunk számlájára befizetett
kötelezettségeit, melynek
alapján kialakult egy olyan
adózói kör, mely az évek
alatt nagyban hozzájárult
Balatonszárszó jelenlegi
működésének színvonalához, ami mindenképpen
elismerésre méltó.”
Ez a néhány sor abból a
levélből való, amit Dorogi Sándor polgármester
küldött azoknak a vállalkozóknak, akik szép ös�szegeket fizetnek be adók
formájában az önkormányzat számlájára. Ők
az önálló önkormányzati
gazdálkodás feltételeinek
legfőbb pillérei,- írta a polgármester.
Együtt kell tehát gondolkodni Balatonszárszó jövőjéről, a fejlesztési tervekről,
és e gondolatoktól vezérelve hívta meg február 22-re
a Polgármesteri Hivatal
dísztermébe egy kötetlen
beszélgetésre azokat a
vállalkozókat, akik a legtöbb adót fizetik be évente
az önkormányzat számlájára.
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A mi magyar költő-óriásaink

Tóth Péter Lóránt és Kálló Béla kitárta előttünk Arany János és
Petőfi Sándor lelkét
(Folytatás az 1. oldalról)
Két teljesen eltérő vérmérsékletű
költő találkozását, életútját, örömeit
és bánatait, útkeresését ismerhettük
meg. Jó barátok, írók, mindketten
hazát szerető családos emberek, ám
mégis milyen különbözőek! Petőfi a
heves, bátor lelkű, olykor meggondolatlanul szónokló hazafi, és persze Arany, a nyugodt, a megfontolt,
néha túlontúl óvatos. Mindkettejüket
ismerjük vagy mégsem? Hogy ismerkedtek meg? Két év alatt mindössze
pár találkozás, s mégis az irodalomtörténet egyik legmélyebb férfiba-

rátsága az övék: „Lelkem Aranyom!
Isteni Sandrim!” – olvashatjuk levelezésükben. Aztán megannyi immár
feledésbe merült esemény, diskurzus
és információ – nem is gondoltuk
volna! De Kálló Béla és Tóth Péter
Lóránt varázslatában a 19. századi
magyar mindennapok – többek közt
szerelem, bor, háború, család –, és
nagyjaink karakterei és mindennapi
csatái emberközelivé, már-már tapinthatóvá váltak zsúfolásig megtelt
Emlékházunkban.
Matkovits Diána
múzeumpedagógus

Vendégvárás felső fokon
(Folytatás az 1. oldalról)
Megtartotta első rendezvényét az
újjáalakult Balatonszárszói Turisztikai Egyesület. Az egyesület elnöke
Vicha Attila tavaly júniusi megválasztása után már több alkalommal
kinyilvánította, hogy szeretné megújítani az Egyesületet.
Most került sor az első bemutatkozó rendezvényükre, mely már
a meghirdetése után feltűnést keltett, hiszen nem titkolt szándékkal
az volt a céljuk, hogy minél több új
tagot, vagy pártoló tagot toborozzanak az egyesületbe. S ha ezt egy
vacsorával, és egy szórakoztató
műsorral kötik egybe, ez még vonzóbbá teszi a programot. A szombati rendezvényen végül is zsúfolásig megtelt a művelődési ház.
Az egyesület elnöke köszöntötte a vendégeket, majd Némethné
Szabó Magdolna az egyesület titkára ismertette a múlt évi eredményeket és idei programokat. Dorogi
Sándor polgármester a részt vevők
köszöntése után azt hangsúlyozta,
hogy ez a rendezvény kiemelkedő
jelentőségű Balatonszárszó turisztikai életében, mert egy asztalhoz
ültette mindazokat a vállalkozókat,
szállásadókat, kereskedőket, szolgáltatókat, akik közvetlen kapcsolat-

Turisztikai életünk vezérkara: Dorogi Sándor polgármester
Szárszó turisztikai életének megszállott fejlesztője. Vicha Attila
a Turisztikai Egyesület tavaly megválasztott elnöke és Németné
Szabó Magdolna turisztikai menedzser, aki évtizedek óta nagy
sikerrel toborozza a vendégeket.
ba kerülnek a vendégeinkkel. Ha a
vendég és a vendéglátó kapcsolata
harmonikus, a vendég elégedett, ez
a legjobb hírvivője Szárszónak. Ha
ebből az évindító rendezvényből
hagyományt teremt az egyesület, az
mindig új ötleteket, terveket adhat, új
összefogásra sarkallhatja az itt dolgozó vállalkozókat.
A vacsora után Maksa Zoltán
humorista nevetette meg a közön-

Szálláshely bővítés
– munkatársak „megőrzése”
A Balassa Kft. megbízható, jó hírű
vendéglátó Balatonszárszón. A
szálláshelyek többségét a törzsvendégeik foglalják le. Látva, hogy jó
irányt vett a település fejlődése, a
cégvezető úgy látja, hogy érdemes
a szálláshely bővítés gondolatával foglalkozni. A Szóládi utca 13.
szám alatt épülő ház várhatóan a
nyáron már vendégeket fogadhat.
Ezzel, egy turnusban 116 vendéget fogadhat a Gémes Vendéglátó
ház. A konditeremmel, úszómedencével, játszótérrel rendelkező szálló
az idén Székely dzsakudzival –

azaz kályhával fűtött szabadtéri
dézsával örvendezteti meg a vendégeit. Lehet, hogy ennek a fűtője
is a cégvezető lesz?
Mert voltak vendégek, akik
megkérdezték: mit keres a kertész a
pult mögött? Balassa István az ügyvezető ugyanis nem bízza másra
a virágai, és a pázsit gondozását.
De ha kell, beáll kiszolgálni a pult
mögé is.
Vigyáz a munkatársaira, igyekszik egész éves állásban foglalkoztatni őket, mert néhány hónapra
nagyon nehéz alkalmazottat kapni.

A Gémes Vendégház parkja és virágai a tulajdonos keze munkáját dicsérik

Januárban, még havas télben, ám fehér asztal mellett nyitották
meg a vendéglátásban érdekeltek az idei nyári szezont.

séget, majd Ihos József fergeteges
műsorától dőlt a közönség. Jött a
WIFI humorzenekar, amelynek slágereit a közönség ütemes tapssal
kísérte. Végül elkezdődött Szabó
Gábor nosztalgia discója, amire
éjfélig táncoltak a vendégek!
Vicha Attila így összegezte a
rendezvényt: Az egyesület szempontjából mindenképpen hasznos
volt, hiszen 12 új taggal gyarapodtunk és többen jelentkeztek, akik
segítenének egyéb rendezvények
szervezésében!
Az idei szezonra több „nagy
durranást” terveznek, többek között
az egyik legismertebb buli zenekarral, a „Madarak”-kal júliusra, valamint B. Tóth Lászlóval, az ország
egykor leghíresebb discósával, akivel már a megállapodás is megtörtént. Illeszkedve a nem mindennapi
augusztus 20-i ünnepségsorozathoz, egy igazi nosztalgia utcabált
rendeznek augusztus 18-án. A
záró rendezvény a hagyományos
lecsófőzés lesz, amire már az elmúlt
évben is több mint 50 csapat jött el!
Ezt szeretnék ebben az évben túlszárnyalni!

Díjat nyert fotósunk
Az ünnepi Megyehét keretében
Kaposváron, a Kormányhivatal Galériában a XIV. Somogy megyei fotópályázat eredményhirdetését és a
legjobbnak ítélt harminc fotó kiállításának megnyitóját rendezték január
első hetében. Dr Neszményi Zsolt
kormánymegbízott köszöntőjében
kiemelte: olyan alkotások születtek,
melyek hűen tükrözik Somogyország gazdag természeti értékeit,
mindennapjait. Negyvennyolc pályázótól 221 fotó érkezett, nem kis
fejtörést okozva ezzel a szakmai
zsűrinek. Nagy büszkeségünkre 2.
lett, s 75 ezer forintos vásárlási utalványt nyert Daria Narbutt Varázslatos Balaton című alkotása.
Daria egy másik művészeti ágban, az akvarell festészetben is
érdekelt, már több tábort, kiállítást
szervezett Szárszón. Április 14-én
a kőröshegyi tulipán mezőre, akvarellfestő napra várja az érdeklődőket.

A díjnyertes kép mellett az alkotója Daria Narbutt
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A mi iskolánk

Meghívó az iskola-bemutatóra

Számadás az első félévről
A tanév kezdete óta sok kedvező hírt
kaptunk az iskolában zajló munkáról,
a gyerekek iskolai jó teljesítményéről. A szakszerű, első félévi értékelést Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona
igazgatónőtől kaptuk.
– A 2018/2019-es tanévet 165
tanuló kezdte meg iskolánkban, közülük 19-en az elsősök. Van két olyan
évfolyamunk, az ötödik és a hatodik,
ahol annyi tanítványunk van, hogy
néhány tantárgyból csoportbontásban tudunk tanítani. Ötödikben a
matematikát és az informatikát, hatodikban a matematikát és a németet.
Ez azt jelenti, hogy azok a gyerekek,
akik jobban érdeklődnek a tantárgy
iránt, velük a pedagógus gyorsabban
tud haladni, versenyekre készülni, s
nem csak a kötelezőt tanítja. Akiknek
pedig nehezebben megy a tantárgy
nekik több megsegítést ad. Ez a lehetőség az oktatás színvonalát emeli,
azzal együtt, hogy nyolc tantermünkben az interaktív táblák, projektorok
is hozzájárulnak a modern tanítás
lehetőségéhez. A mai kor gyermekét
már más eszközökkel kell motiválnunk, mint 10-15 évvel ezelőtt.
Az alsó tagozaton most már második éve három napközis csoportunk
van, ez a gyerek és pedagógus számára egyaránt kedvező. Több lehetőség van a tananyag begyakorlására,
szorgalmi feladatok elvégzésére,
kézműveskedésre, beszélgetésre.
A félév során a taneszköz állományunk 30 tablettel gazdagodott,
melyeket a történelem tantárgy tanításához tudunk használni.
Nagyon büszkék vagyunk, hogy a
szakos tanáraink vannak, akik ebben
az évben járnak át másik intézménybe kisegíteni.
A 165 beíratott tanulóból mindenkit értékelni tudtunk, s csak néhány
olyan tanulónk van, akiknek a második félévben igyekeznie kell annak
érdekében, hogy szeptembertől magasabb évfolyamba tudjon lépni. Természetesen vannak tanítványok, akik
egy-egy tantárgyból dicséretet kaptak, valamint tiszta ötös bizonyítványt
is sikerült több tanulónknak szerezni.
Milyen fontos események színesítették az első félév munkás hétköznapjait?
– Iskolánknak sok hagyományos
rendezvénye van: a sort a Diákönkormányzat által szervezett akadály-

Jövőre felső tagozatosok lesznek a mostani negyedikesek. Tanító nénijük Reichert Tünde

Kedves Szülők, Kedves Gyerekek!
Resli Réka tanító néni osztályában
verseny nyitja. Évek óta ez a nap
a szülők-gyerekek közös futásával
kezdődik, ami a szülői közösség vendéglátásával fejeződött be. Ezt a jó
hangulatú akadályverseny követte,
melynek fő szervezői hagyományosan a nyolcadik osztályosok
Két különböző színházbérleti
előadást látogatnak tanítványaink, a
zeneiskolások filharmónia hangverseny résztvevői voltak. Decemberben
versmondó verseny volt a felsősöknek
és mesemondó verseny az alsó tagozatosoknak. A mezei futó versenyen,
Siófokon fiúcsapatunk első helyezést
ért el korosztályában, angol versenyen egyik tanítványunk szóbeli teljesítményéért különdíjat kapott. Háromfős hetedikes csapatunk országos
történelemversenyen lett negyedik
helyezett csak másfél ponttal lemaradva az első helyezettől.
Két zeneiskolás hangverseny volt
a félév során, melyből a karácsonyira a szülők meglepetés produkcióval
készültek. Az aktív jelenlét azt bizonyítja, hogy a szülők elégedettek a
művészeti iskolában folyó munkával.
A Kodály program keretében több
hangszerrel gazdagodtunk, új pianínó, fuvola, tenorkürt, trombita gazdagítja hangszerállományunk.
A testvériskola pályázat keretében több kulturális program, sportprogram, érzékenyítő tréning, kézműves foglalkozás gazdagította a
félév programját. November első
napjaiban 45 tanuló utazott 4 pedagógussal Mezőladányba a magyarországi testvériskolába, valamint a felvidék legnagyobb magyar
iskoláját is meglátogatták Tornalja
településen.
A félév zárásakor megfogalmaz-

ták a következő időszak fontos feladatait, melyek ezek?
– Január és február a félévzáráson
kívül a nyolcadikosok pályaválasztásáról szól. Január 19-én 16 tanulónk
írt központi felvételit, s az eredmények, valamint az érdeklődésük alapján segíteni kell őket abban, hogy
olyan középiskolát válasszanak, ahol
meg tudják állni a helyüket, ahol nem
éri őket kudarc. A nyolcadikosok mellett az első félévben gyengébben teljesítőkre kell figyelnünk.
Milyen iskolai programok várhatók a következő hónapokban?
– Kronológiai sorrendben február
22-én lesz az iskolai farsang, március
15-ét együtt ünnepeljük a község lakóival, március 23-án iskola bemutató programra várjuk a tanköteles korú
gyerekeket a szüleikkel. Április 11-én
Költészet napi rendezvényre kerül
sor. Anyák napjára verset tanítunk
a gyerekeknek, ajándékot készítünk
az édesanyáknak, nagymamáknak,
mellyel otthon örvendeztetik meg
szüleiket. A tavaszi szünetet követő
napokban a szülői munkaközösség
szervezésben kirándulni megy az
egész iskolaközösség Tihanyba. A
kirándulás költségeit az iskola javára
szervezett bál bevételéből fedezik.
Érkezik hozzánk a Kaláka együttes énekese, valamint Tarány Tamás
egy-egy koncertórára, lesz színházi
előadás, érzékenyítő tréning a testvériskola pályázat keretében.
– A tanév befejezéséhez közeledve a hetedikesek meghitt ünnepség
keretében feltűzik a végzősökre a
szalagot, amit majd követ júniusban a
ballagási ünnepség.
Szabó Zoltánné Gelencsér
Ilona igazgató

Nagy szeretettel várjuk mindannyiukat a József Attila Általános
és Művészeti Alapfokú Iskola március 23-án, 9 órakor kezdődő
bemutatkozó programjára. Itt, az alábbiakban csak dióhéjban, de
akkor látványosan és életszerűen mutatjuk meg, miért jó, miért érdemes a mi iskolánkba járni.
A leendő elsős tanító néni, Reichert Tünde így ajánlja az iskolát
– Iskolánkban évfolyamonként egy
osztályt indítunk. A létszám lehetővé teszi a gyermekek képesség
szerinti differenciálását, az alapkészségek biztosabb elsajátítását,
a személyre szabott törődést, az
egyéni bánásmódot.
Tanítványaink már első osztálytól tanulnak idegen nyelvet. Önök,
kedves Szülők a beíratáskor a
német vagy az angol nyelvet választhatják gyermekük számára.
Harmadik osztálytól tanulóink már
megismerkednek az informatika világával.
Alapművészeti iskolaként is
működünk, a zeneiskolai oktatás
helyben történik. Választható hangszerek: furulya, fuvola, trombita,
kürt, tuba, zongora. A zenei oktatás
hasznos a gyermekek eredményes
tanulását elősegítő képességeik fejlesztésére is.

Diákjainkat a tehetséggondozó
foglalkozásokon tantárgyi versenyekre készítjük fel, hogy tehetségüket több területen is megmutathassák. A lassabban haladók
rendszeres felzárkóztatásban részesülnek.
Számos sportolási lehetőség
közül választhatnak a gyerekek.
A mindenkori harmadik osztályosok úszásoktatáson vesznek részt.
A többi alsós évfolyamban ízelítőt
kapnak karatéból, asztaliteniszből,
szivacskézilabdából és a Bozsik
program keretében labdarúgásból.
A diákok olvasóvá nevelése érdekében az iskola könyvtárában
minden évben megrendezzük a
Könyvmoly vetélkedőt, valamint a
mese- és versmondó versenyt.
Szeretettel várjuk a Kedves Szülőket az első osztályosok áprilisi
beíratásán!

Mikulcza Gáborné játékos beszédfejlesztési gyakorlatot tart. Ez
a 3. osztályosok kedvencei közé tartozik. Oldják a fáradtságot,
erőt gyűjtenek a további feladatokhoz.

CSATLAKOZZ!

Ők valamennyien hangszeres zenét tanulnak. Az ünnepségeken rendszeresen műsort adnak.

A Magyarországi Református Egyház nagyszabású gyermektáboroztatási programja folytatódik!
Álmokat válthatsz valóra, életeket
változtathatsz meg, ha csatlakozol
a Táborhoz. Jelentkezz a Matrózok
segítőjének a BÁRKÁBA, ha 18-35
év közötti fiatal vagy, aki szívesen
segítene a tábor napi életének
szervezésében, a táborozók tábori
napjainak lebonyolításában, ébresztőtől a takarodóig!

A Balatonszárszói SDG Református Konferencia Központba
olyan nyíltszívű önkénteseket keresünk, akik ölelnek, támogatnak és
felemelnek, mesélnek, meghallgatnak, játszanak, sírnak, nevetnek, és
megnevettetnek.
Érdeklődni
és
jelentkezni lehet 2019. február 28-ig
Várady Tünde Ildikónál, telefonon:
06-30/487-6204, vagy email-en:
varady.tunde.ildiko@gmail.com
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Mese, mese és játékos angol

Minden gyereknek nagy élmény volt az óvó nénik játéka

S

zázszorszép Óvodánk a
2019. év első hónapját
is gazdag eseményekkel
kezdte. Január második hetétől
beindult a játékos angol nyelvoktatás, melyet minden csütörtök
délután Pusztai – Pikó Boglárka
tart az érdeklődő gyermekeknek.
Hamar megkedvelték „Bogi nénit”,
jókedvű játékos tevékenységek
hangja szűrődik ki az ajtó mögül.

Így a néptánc mellett most már angol nyelvi foglalkozással is gazdagodott óvodánk kínálata.
Következő napokban a pedagógusok készültek két meglepetés
mesével a gyermekeknek. Az ös�szetartozásukat erősítve a Kötcsei
tagóvodából is eljöttek az óvó
nénik, és együtt adták elő a „Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj” és „A
három kismalac” című meséket. Az

Az óvó nénik, mint mesehősök
előadást a szülők is megtekinthették
január 25-én péntek, a kötcsei ovisokkal együtt.
„De nemcsak minden játék és
mese…”, folyamatosan fejlesztve
várják már a nagyobbak az iskolakezdést. Nemrég megtartott
közös szülői értekezleten ülve a két
csoport szüleinek Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona, a József Attila
Általános Iskola és Alapfokú Mű-

vészeti Iskola igazgatóasszonya és
a leendő elsős tanító néni, Reichert
Tünde mutatta be az intézmény működését.
Február 14-én csütörtökön az
óvoda apraja és nagyja hangos
zeneszóval nekifogott a télűzésnek.
Maskarákban, álarcokban vigadva
farsangoltak a Pillangó és Katica
csoportosok. Volt ott eszem-iszom,
dínom-dánom és furfangos praktika.

Játékos angol óra az oviban
Március 8-án a nőket köszöntik a kisfiúk. Március 14-én pedig
Nemzeti ünnepünkre készülnek
óvodásaink.

A mi bölcsődénk
Jónéhány szárszói szülő várva várta a bölcsőde megnyitását, amely
nagy örömükre tavalyelőtt meg is
nyílt. Azóta csodálatosan belakták
a gyerekek, és valóban második
otthonuk lett. Ez alkalommal két
szülőpárt kérdeztünk, hogy érzik
magukat ők, valamint hogy érzi
magát a kis csemetéjük ebben a kis
gyerek-paradicsomban. Akik megteremtetik ezt a kellemes légkört:
Nagy Szelina kisgyermek nevelő
és István Ivett bölcsődei dajka.
Nincs annál nagyobb szülői
nyugodalom, amikor a gyerekeket úgy engedik el, illetve hagyják
ott a szülők az óvodában, vagy a
bölcsődében, hogy ott a legjobb
helyen vannak, a lehető legjobban
érzik magukat. Winkler Gábor és
felesége Winklerné Tóth Mária
ebben a lelki nyugalomban dolgozhatnak, amikor reggel elviszik
a 4 éves Milánt az óvodába és a 2
éves Olivért a bölcsődébe. Gábor,
mint fiús apa arról áradozik, hogy
kicsi csemetéje már igazi férfiúi
géneket örökölt, mert szerelmes

egyszerre mindkét gondozó nénijébe, és imád a bölcsibe járni! A
szülők sokat gyönyörködnek az ott
készült képekben, mert a rengeteg
élmény-fotót megcsodálhatják a
bölcsis oldalukon.
Varga-Matiscsák Rita és férje
is nagyon boldog, hogy a kislányukat, a két éves Lénát, néha úgy
kell haza indulásra könyörögni a
bölcsődéből, mert éppen egy tehenes ugráló produkciót alig akar
abbahagyni! Januártól mindös�sze egy hét volt az úgynevezett
beszoktatásra, de ő a kezdetektől
otthon érezte magát. A szülők arról hallanak, hogy a legjobb evők
közé tartozik, – noha otthon nem
ezt tapasztalják – itt nem zavarja, ha a többiek már befejezték a
fogást, ő néha még repetázik is. A
szülők örülnek, hogy az ő egyéni
kívánságaikat is tiszteletben tartják, és beviszik a zab- vagy a rizstejet a bölcsibe. Igen jónak tartják,
hogy cukros étel, vagy édesség
helyett inkább gyümölcsöt kapnak
a gyerekek.

Itt játékból áll az egész világ

Óvodai programajánló
Március 21. Víz VilágnapjaBalaton parti sétára megy a két
csoport együtt
Április 18. Óvodai húsvét
Április 24. A Föld Napját tartjuk- közös virágültetés szülőkkel
Május 6. Anyák napi ünnepségre várjuk az édesanyákat

6 SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ

Újévi Szárszói Disznólkodás
„Dezső” ínyenceknek való tora
2019-es évet indító szilveszteri
batyus bál után, újra zsúfolásig
megtelt a művelődési ház a Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület
szervezésében megrendezett második Újévi Szárszói Disznólkodás
alkalmával. Büszkén mondhatjuk,
hogy ismételten összehoztunk egy
olyan rendezvényt, ami turisztikailag és hagyományőrzésként is jelesen vizsgázott. Nagy örömmel láttuk, hogy a rendezvényen minden
korosztály a kicsitől a nyugdíjasig,
a különböző érdeklődési körűek
megtalálhatták a maguknak való
feladatot és szórakozást. A terített
asztalok mellett nem csak helyieket,
de nyaralótulajdonosokat is szép
számmal köszönthettünk, megmutatva, hogy Balatonszárszóra nemcsak nyáron érdemes ellátogatni. A
rendezvény egy egész napot ölelt
fel, mivel két részből állt. Reggel
áldomás pálinkával álltunk neki a

A böllérek nagy munkában. Készül a kolbász alapanyaga
nagyjából két és fél mázsás jószág
feldolgozásának. Látvány disznóvágás mellett idén is lehetőség
adódott szakszerű böllérek segítségével részt venni bizonyos műveletekben. A nap folyamán senki

Ilyen ínyencségeket nem ehetünk minden nap! Teltház a disznótoron.

sem maradt éhesen és szomjasan.
Az időjárás ideális volt a disznóvágáshoz, ezért sok melegedő itallal
készültünk. Estére készen volt a tor
minden fogása.
Felszolgáltunk
húslevest, töltött káposztát, hurkát,
kolbászt és töltött dagadót. Fontos
megemlíteni, hogy a rendezvényt
egy szép közös összefogás által sikerült újra megszervezni. Köszönjük
idén is a felajánlott disznót Gyurka
Ferencnek, aki felnevelte „Dezsőnket”, köszönjük a szakszerű bölléreknek és segítőiknek is a közreműködést. Hálásak vagyunk annak a
négy főnek, akik a konyhán végig
dolgozták a napot, hogy ilyen finom ételek kerüljenek az asztalra.
Köszönjük a zöldség felajánlást, és
mindenkinek, aki bármilyen módon
is segítette a rendezvényünket.
Reméljük, jövőre is hasonlóan jól
fog sikerülni ez a hagyományőrző
rendezvényünk.

Hatvan éve
békességben,
boldogságban
A házasság hete alkalmából mi
olyan házaspár bemutatására vállalkozhattunk, akik 60 éve élnek
együtt nagy szeretetben. Ők a településünkön is közismert Moór
házaspár. Magdika, aki a szép
szavaknak is művelője, így fogalmaz: Hálát adunk a Jó Istennek,
hogy a hatvanadik házassági évfordulónkat együtt megértük, két
gyermekünk, három unokánk és
két dédunokánk szerető körében,
békességben, boldogságban. Mi
tovább élünk bennük, ők folytatják
az életet. Életünknek volt értelme, a
szeretet táplálja szívünket.

Moór György hobbija az Országház makettjének sorozat
gyártása. A polgármesteri hivatalnak is adott már egyet
ajándékba, egyet pedig a
testvér-településünk kapott.

Kilencvenesek köszöntése

Bagladi Istvánné

Farsangoltunk, mulatoztunk
Bucsányi János

műsorrendje:

Dorogi Sándor polgármester két
köztiszteletnek örvendő balatonszárszói lakost köszöntött 90. évi

Magazinműsorral minden hónap második és negyedik hétfőjén 19 órakor jelentkezünk:
2019. március 11-én és 25-én,
április 8-án és 22-én.

születésnapjuk alkalmából, átadva
részükre a Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő emléklapját is.

Versenyben a fánksütők

Ismétlés az adást követő szombaton 14 órakor, vasárnap 10
órakor, hétfőn 19 órakor.
Email: szarszotv@gmail.com.

✟ Gyászközlemény
2018.12.11-én Ulakcsai Antalné (Csőke Karolin),
2018.12.30-án Borza Sándorné (Jámbor Teréz),
2019.01.09-én Bognár Gyula,
2019.01.10-én Cseh Imréné
(Illés Mária Magdolna),
2019.01.15-én
Sebestyén
Lászlóné (Tóth Julianna)
Részvétünket fejezzük ki a gyászoló családoknak!

A gyerekek nagyon élvezték a maszkabált
A farsang vízkereszttől hamvazószerdáig, a húsvétot megelőző
negyven napos nagyböjt kezdetéig
tart. Hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok jellemzik
ezt az időszakot.
Így volt ez Szárszón is. A programok szervezésében, rendezésében, technikai háttér biztosításában dolgozó csapat hagyományt
teremtve hozza össze községünk
fiatal és idősebb korosztályát.
Kezdve a kisebbeket megszólító Családosok Szárszóért Civil

Szervezet Fánksütő versenyévével,
a Fiatalok Balatonszárszóért Egyesülete fiatalokat hívogató Farsangolójával.
Folytatva a felnőtteket buliba
hívó Polgárőr Szervezet farsangi
báljával, és végül a NABE szárszói
csoportjának Játsszunk együtt!
rendezvényével, a minden korosztályt megszólító vidám délutánjával.
Köszönjük, hogy velünk tartottatok! Találkozzunk a tavaszi rendezvényeken is!

A gyerekek is segítettek a keverésben, a dagasztásban
Hét csapat indult a fánk sütő versenyben és 30 gyerek segédkezett.
Mindenkit díjazott a Családosok Szárszóért szervezete. Tortát

és ajándékot kaptak a gyerekek.
Sokféle fánk volt: túrós, narancsos,
ízes. Közben táncos vetélkedőt is
rendeztek a gyerekeknek, aminek
nagy sikere volt.
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NŐNAPI MEGLEPETÉS
NEMCSAK NŐKNEK!

Buja
Babák

– zenés időutazás

A NABE Szárszói Csoport
szeretettel vár minden érdeklődőt
rendezvényeire!
2019. március 18. 17:00
„A természet a művészetben”
– Vendégünk Szőke György grafikusművész

A Pódium Színház művészeinek zenés műsora
a balatonszárszói József Attila Művelődési
Házban

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt
b. Gyarmati László
rendhagyó könyvbemutatójára,
verskiállítására és performansz előadására

2019. március 8. (pénteken)
18 órakor.

2019. április 15. 17:00
„Életünk a természetben”
Vendégeink: Fenyvesiné Sztranyák Éva,
Fenyvesi Zoltán természetfotósok
Rendezvények helyszíne: József Attila
Művelődési Ház

Szeretettel várjuk nemcsak a Hölgyeket!
A belépés díjtalan!

2019. március 24. 15 óra
Víz világnapja
Helyszín: Tóparti park
Infó: Kusiak Grazyna 30/347-2250

2019. március 1. (péntek) 17 órakor
a balatonszárszói Polgármesteri Hivatalba.

„Ha eljössz, ne lepődj meg, ha meglepődsz!”
Irodalmi műsor a 70-80-as évek zenei motívumaival, képversekkel,
képtelen versekkel, síkversekkel, prózaversekkel, prózaballadákkal,
párhuzamversekkel.
Dedikálással egybekötött kedvezményes könyvvásárlási lehetőség
a helyszínen.

„Külön világot alkotok
magam.”
József Attila
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt

XXXII. Költészet Napi rendezvényünkre
2019. április 11-én (szerdán)
a balatonszárszói József Attila Általános Iskolába
és a József Attila Emlékházba.

Szárszói Majális
2019. május 1. (szerda)

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
családi programok, arcfestés,
csillámtetoválás, kézműves játszóház.
Egész nap ingyenes ugrálóvár kicsiknek és nagyoknak!
Csapatok nevezését várjuk a főzőversenyre 30/558-9141
Zene! Büfé! Infó: 30/5924-246
www.facebook.com/balatonszarszo.nagykozseg/

Országos hagyományőrző
búzaszentelés Balatonszárszón
2019. május 5. (vasárnap)
10:00 órakor Szentmise
a Római katolikus templomban
11:00 órakor körmenet,
kivonulás a búzatáblákhoz.
Infó: +36305924246

09:00 Megemlékezés a KÖLTÉSZET NAPJA alkalmából
Ünnepélyes megnyitó, koszorúzás József Attila szobránál
10:15 Szőke György grafikusművész
kiállításának megnyitója
10:30 József Attila szavalóverseny
Somogy megyei döntő általános iskolák részére
14:00 Szabad Ötletek Színházának groteszk irodalmi műsora
„Örkénységek” címmel a József Attila Emlékházban
14:45 A szavalóverseny eredményhirdetése,
díjkiosztás, a győztesek bemutatkozása

A Balatonszárszói Önkormányzat
megrendezi

XVIII. Borversenyét,
melyre Balatonőszöd, Balatonszárszó, Kötcse,
Nagycsepely, Szólád, Teleki
bortermelői nevezését várjuk.
A borbírálat időpontja: 2019. április 25.
A műsorral, vacsorával színesített
eredményhirdetés

2019. április 26-án 18 órakor
lesz a József Attila 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!

Húsvétváró játszóház
a József Attila Művelődési Házban

2019. április 14. (vasárnap) 14:30
Játszóház, tojásfestés,kalácssütés, vidám játékok.
Infó: Pál Noémi 30/204 7224
Sok szeretettel várjuk a gyermekes családokat!
Családosok Szárszóért Civil Szervezete

Folytatódnak a

MOZGÁS PROGRAMOK
a Kistérségi
Egészségfejlesztési Iroda
és a Szabadidő Szakosztály
támogatásával
február 25-től június 8-ig.
József Attila
Művelődési Házban:
Aerobik: hétfő 19:00

Wass Albert
Emlékműsor
2019. április 13. (szombat) 17:00

a balatonszárszói József Attila Művelődési Házban
a Költészet Hete alkalmából.
Köszöntőt mond: Dorogi Sándor polgármester
Takácsné Marics Margit
Panoráma Világklub balatonszárszói társklub elnöke
Wass Albert munkásságát és az Örökségkönyvet
bemutatja dr. Tanka József főszerkesztő
Közreműködnek: Wincze B. András dalszerző
Kovács Krisztina népdalénekes
A rendezvény ingyenes! Információ: 30/5924 246
Az Örökségkönyv kedvezménnyel és dedikálással megvásárolható
a rendezvényen.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Stabilizáló gerinctorna:
csütörtök 18:00
Zumba: kedd 18:00
Meridián torna:
hétfő, szerda 16:00
Óvodában:
Jógatorna: kedd 17:30
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Karatésok övvizsgája
és egy bronzérem
Az idei első versenyünk a január 26-án, a Szigetszentmiklóson
megrendezett 28. Hungarian Tatami Karate Cup volt. Szappanos
Lídia 11 éves utánpótlás kumite
+36 kg versenyszámban bronz
érmet szerzett.
Január 27-én zajlott a hagyományos övvizsgánk, melyen
minden résztvevő – köztük a legkisebbek is – eredményesen szerepeltek.
A közeljövőben először Dunaharasztiba majd Budapestre
látogatunk, a Halom, illetve Kodomo Kupára, majd márciusban
Szekszárdon és Ajkán fogunk
Szappanos Lídia a dobogó 3. fokán
versenyezni.

Születések:
2018.12.02-én született Bódi Zoltán
(Rábai Kitti és Bódi Zoltán kisfia)
2019. 01.17-én született Nagy Róbert
István (Balogh Henrietta és Nagy Róbert
kisfia)
2019.01.25-én született Sarang Máté
Borond (Zsiborács Zsuzsanna és Sarang
András kisfia)

Rangos elismerés
a karate edzőnek

A Magyar Karate Szövetség múlt évi értékelőjét és díjátadó gáláját
tartotta meg Budapesten, a Stefánia Palotában február 5-én. Dr.
Mészáros János elnök
a sikerek mellett beszélt a sportdiplomáciai eredményekről, a
karate kiemelt sporttá
válásáról, az iskolai
oktatásáról is.
A gálán a legeredményesebb karatésokat,
edzőket, mestereket díjazták, köztük Somogyi
Pétert, sportegyesületünk edzőjét.

Kiemelkedő munkássága elismeréséül Somogyi Péter a
Magyar Karate Szövetség emlékplakettjét vette át.

U-11-es csapatunk a megyei döntőben

Gartulálunk a az újszülöttekhez és
egészséget, boldogságot, sok örömöt
kívánunk a családoknak!

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
Fejes-Richter Zsuzsanna
r. főtörzsőrmester 06/30-470-42-24
Közvetlen helyi rendõrség
telefonszáma: 06-20-448-7941
Helyi polgárõrség telefonszáma:
06-30-578-1385
Közterület-felügyelet telefonszámai:
06-30-830-4221 és 06-30-828-6675
Polgármesteri Hivatal:
84/362-501

A fotókat készítették:
Daria Narbutt, Kilvinger Gábor

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

A télen 3 korosztályban vettünk részt a Somogy megyei Futsal bajnokságban, ahol 4
csoportban 2 helyszínen zajlottak a selejtezők. Minden csoportból csak a csoportgyőztes juthatott a megyei döntőbe.
U-15 : Nyolc mérkőzést játszottak a fiúk,
5 győzelem és 3 vereség után csoportunkban
a 2. helyen zártuk a bajnokságot!

U-13: Négy küzdelmes mérkőzés után
2 döntetlen, 1 győzelem, 1 vereség mérleggel a 3. helyen végeztek a srácok!

foki Bányász, a Marcali VFC és a Koppányvölgye FC mögött az összesített 4-ik helyet
szerezték meg!

U-11: Legfiatalabb alakulatunk csoportmeccseit egytől-egyig megnyerve 19 rúgott
és mindösszesen 1 kapott gól után megérdemelten jutott a megyei döntőbe, ahol a Sió-

Legeredményesebb játékosok:

Lövészek oktatása és versenyeik
Hetedik alkalommal rendeztük meg a múlt év
utolsó napján, a BSLK lőterén az Elek László vándorkupáért kiírt fémcél (sziluett) lövő
évzáró versenyt a klub tagjai és a szomszéd
klubok képviselőinek részvételével.
A 2018-as versenyt Tomcsányi Gyula balatonszárszói tagunk nyerte. Jutalma a vándorkupa egy év megőrzésre, arany érem és
500 darab lőszer, melynek jó hasznát fogja
venni az idei felkészülés során. A verseny
zárásaként bográcsoztunk, amely mellett
jó hangulatú baráti beszélgetés folyt a lövészetről. Az idén is két hetente, vasárnapi
napokon lesznek edzések lőterünkön. Ezen
kívül két országosan meghirdetett minősítő
versenyt rendezünk, valamint az Elek László
vándorkupáért versenyre várjuk a nevezéséket. Légpuskás pavilonnal három helyszínen
tervezünk oktatást – versenyt a fiatalok és az
érdeklődők számára. Többek között az Or-

Futball tornán
Muzslán
Szlovákiai partnertelepülésünk, a Muzslai
Sportegyesület meghívásának tett eleget az
általános iskolások csapata, akik egy futball
tornán vettek részt és eredményesen szerepeltek.

Tomcsányi Gyula, a 2018-as rekorder
szágos Polgárőr nap megyei rendezvényén,
Szárszón május elsején, és Balatonföldváron.
Kudomrák József elnök BSLK

Meghívó a Sportegyesület
Közgyűlésére
A Balatonszárszói Sportegyesület
2019. március 1-én, pénteken 18 órai
kezdettel Közgyűlést tart
a Művelődési Házban.
Tisztelettel várjuk az érdeklődőket!
SE Elnöksége

Horváth Ákos László( 6 gól)
Pusztai Álmos Botond( 6 gól)

Asztalitenisz Veterán
EU-bajnokságra
készülnek
Gazdag tavaszi és nyári programja lesz az
asztaliteniszezőknek. A felnőtt csapatok a
Megyei- és a Dél-balatoni Bajnokságban
szerepelnek. A diákok a Dél-balatoni utánpótlás körversenyre készülnek. Ezeket Balatonendréden, Siófokon és Balatonszárszón
játsszák. A megyei utánpótlás bajnokság
pedig Kaposváron lesz a Diák Olimpiai
Megyei Döntőt pedig több helyszínen rendezik.
A Fehér Sándor emlékére rendezett versenyt már hagyományosan megrendezik
Balatonszárszón. Országos veterán raglista versenyeket az ország számos városában lesz. Az igazi megmérettetés viszont a
Veterán Európa Bajnokság lesz júniusban,
amelyre Hüvösvölgyi Péter és Muskó Zoltán
is nevezett.
Sikeres versenyzést kívánunk a gyerekeknek és a veteránoknak is!

Sakkozni Szeretnél?

Jelentkezz a sakk-klubunkban
a 0630-351-1705
telefonon, vagy a dorogi.sport@gmail.com
e-mail címen.

