SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ
Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele

2019. május – június • 10. évfolyam 3. szám

Költők és a költészet tisztelői
Szárszói
Majális
A 7-8. osztály díjazottjai. Kókány Benita a kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tanulója az ünnepélyes díjkiosztáson is elmondta a győztes versét. Mellettük az 5. és 6. osztályosok helyezettjei. A szárszói Petkes Panna (balról a
második) lett az első helyezett, aki a balatonszemesi iskolát képviselte.
Harminckettedik alkalommal köszönthettük
megyénk legjobb versmondóit a Költészet
Napján a József Attila megyei szavalóversenyen, az Általános Iskola és az Önkormányzat közös rendezvényén. Délelőtt 9
órától Bor Viktor a Szabad Ötletek Színháza tagja nyitotta meg a rendezvényt stílu-

sosan egy verssel, majd a meghívott vendégek és a rendezvény házigazdája Mikulcza
Gábor tanár úr köszöntötte az egybegyűlteket. Majd a meghívott vendégek, József
Attila tisztelői mondták el gondolataikat,
és koszorúzták meg a költő szobrát. Szőke
György graikusművész, településünk dísz-

polgára szellemesen saját maga nyitotta
meg az iskola aulájában rendezetett tárlatát. Az iskolánk művészeti csoportjainak
bemutatója után a program a versmondó
versennyel folytatódott. Íme, a két győztes
csapat!
(Folytatás a 3. oldalon)

Wass Albert Öröksége

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
a művelődési házba.
11 órától Csapatok főzőversenye
hozott anyagból,
nevezés Németh Klaudiánál
30/491 5010.
13 órától Kóstolás a nagykondérból
és lángos
támogatói jegy ellenében.
14 órától családi
és gyerek programok:
Sportegyesület Karate szakosztályának
bemutatója
kézműves játszóház, agyagozás,
csillámtetoválás
lövészet kipróbálása a Lövészklubbal.
Egész nap ingyenes csúszdás légvár!
15:30
Sztárvendég: Zalatnay Sarolta

Az óvoda Katica csoportja Palotást táncolt az emlékesten

Takácsné Marics Margit dr. Tanka Lászlótól vette az oklevelet

Balatonszárszón azt mondhatjuk, hogy nem csak a Költészet Napját, hanem a Költészet Hetét rendeztük meg. Sőt, az iskolánk, a József Attila
Emlékház, az önkormányzat és a művelődési ház munkatársai hetekkel,
hónapokkal azelőtt készültek a jeles napra, a vendégek fogadására. A
hétvégén a Wass Albert Emlékműsor tette fel az eseményre a koronát. Dr.

Tanka László, a Magyar Világtalálkozó elnöke a meglalkult balatonszárszói társklub tiszteletbeli elnökének kérte fel Dorogi Sándor polgármestert, a társklub elnökének pedig Takácsné Marics Margit részére átadta
a megbízó levelet.
(Folytatás a 3. oldalon)

Kürtős kalács, popkorn, fagyi, büfé!
23 óráig Retro disco dj. Szabó Gáborral

A fák a Földünk őrei
Minden, mi szemnek ingere megtalálható Balatonszárszó és a környék leggazdagabb kínálatával rendelkező
kertészetében, a VITOGARDEN Kft-nél. Szakavatottak
választották azokat a fákat, cserjéket, amelyeket április
elején ültettek a Szárszóért Kft. munkatársai az utcákra,
a közterületekre. Jövőre már gyönyörködhetünk bennük, hűsölhetünk alattuk, és friss, oxigén dús levegőt
„árasztanak” majd nekünk. Dobos Viktor és Gelencsér
Tamás cégvezetők sok hasznos információval szolgálnak mindazoknak, akik saját maguk is zöld szigetté akarják varázsolni a kertjüket. De, segítsünk mi is a
frissen telepített csemetéknek, és gondozzuk, öntözzük,
vigyázzuk őket, mert egyedül ők tudják klimatizálni a
környezetünket.
(Cikk a 2. oldalon)

www.balatonszarszo.hu
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Megújuló terek, utak,
szabad strandok és a piac

Településünk Képviselő Testületének határozata alapján a Szárszóért Nonproit Kft munkatársai a
VITOGARDEN Kft. munkatársainak
tervezése alapján 315 db különféle
fát, illetve cserjét ültetett el Balatonszárszó számos pontján.
Az elültetett növények a következő utcákat, tereket díszítik: Tóparti park, Szökőkút tér, Radnóti utca,
Iskola park, Zrínyi-, Móra-, Új Élet-,
Tavasz-, Szóládi- és Sport utca,
Óvoda környéke.
A szökőkút köré hamis ciprus,
rózsa, kecskerágó cserjét ültettünk.
Az óvodába és a Radnóti utcába leyland ciprus, iskolai parkba
selyem fenyő, a Tóparti parkba
mocsári ciprus, rózsalonc, illetve
gyöngyvessző, a Sport utcába leyland ciprus és törpe korall berkenye
találta meg a helyét. A Móra-, a

Úgy tűnik „pénz az ablakban”, és
most már a kivitelezőkön múlik elkészülnek-e a szezonnyitóra azok a
látványos munkálatok, amelyek településünk új arculatának szép részletei lehetnek.
Kezdjük a termelői piac építésével,
amihez parkoló is társul. A Tóparti
parkunkban egy sétány épül, este különleges napelemes megvilágítással,
melynek virágos kertjét is megiatalítják. A József Attila emlékműtől indul
az Erzsébet parkon át a József Attila
Emlékházig vezet majd az a sétaút,
amelyet Vers utcának hívunk egyelőre.
Ezen, három pihenő padot helyeznek
el, ahonnan gombnyomásra hazai
költőink legszebb versei lesznek majd
hallhatók.
A két szabad strand felújítására
150 millió forintot kapunk. Így a Móricz Zsigmond utcai és a Bendegúz
strandok vadonatúj játszóteret kapnak, vizes sporteszközöket. A vizes
blokkok megújulnak, s a standok
gyepét is felújítják.
Tovább folytatódik az utak és
a járdák felújítása. Teljes szélességében új aszfalt burkolatot kapott
a Madách -, az Esztergomi - és az

A termelői piac területén megkezdődtek az új piac építési munkálatai. Nagyon drukkolunk az mestereknek, hogy a szezonnyitásra, vagy a zöldség- és gyümölcs érés idejére elkészüljenek.
Mivel a helyi lakosok, de még inkább a nyaralók nagyon szeretik az itteni termékeket, az új piac elkészültéig az Óra téren
állíthatják fel asztalaikat, és kínálhatják portékáikat az árusok.
Arany János utca. Járdaépítést terveznek a Dózsa György utcában, útfelújítást pedig a Széchenyi- a Petői
– és a Pipacs utcában.
A Jókai utca újjáépítése évek óta
húzódik. Egyrészt a vasút építése
miatt, majd azért, mert ez lesz az
országos kerékpárút része a Balaton
parton, amit központi forrásból építe-

A díjazott
virágosítók
Zrínyi- és a Szóládi utcákba telepítettünk díszkörtefát, levendulát,
somot, rózsaloncot, vérszilva fát. A
Tavasz utcát dísz cseresznyefasor
színesíti majd, az Új Élet utcát pedig
rózsák díszítik.
Kertész Adél

A „Virágos Balatonszárszóért”
virágosítási, parkosítási és környezetszépítő versenyben való
részvételéért növényvásárlásra
fordítható utalványt nyertek: Vajda Endréné Széchenyi u. ,Kilvingerné Molnár Margit Madách u.,
Kistehén Burger Étterem, József
Attila Emlékház, Balatonszárszói
Százszorszép Óvoda és Mini
Bölcsőde.

A bűnmegelőzés, veszélyelhárítás terén végzett kimagasló tevékenysége elismeréséül Apáti Kinga Csillának festmény emléktárgyat adományozott Pintér Sándor belügyminiszter április
12-én az Országos Polgárőr Szövetség küldött értekezletén Budapesten, az ORFK Székházában.

Új lakók –friss szemmel a közügyekről
Új lakótársaink véleményei, hozzászólásai keltették a legnagyobb
érdeklődést a Dorogi Sándor polgármester köszöntője és összefoglalója után a március végi közmeghallgatáson. Annak nagyon kell
örülnünk, hogy néhány éves itt tartózkodás után bekapcsolódnak a
közéletbe, és még jobbá szeretnék
tenni környezetüket, a lakóhelyüket,
és nyíltan véleményt mondanak közös dolgainkról.
A polgármester úr nagyon szerette volna hallani, hogy miért és hogyan
szerettek Szárszóba, de ez nem jött
elő. A jobbítás szándéka volt fontosabb. Három éve, egy pilisi városból
ide települt úr azt tette szóvá, hogy
az egy éve elhangzott, tervrajzokkal
megerősített hosszú távú fejlesztésekről ez alkalommal egy szó sem esett.
Szerinte kidobott pénz volt arra költeni, ami az asztaliókban marad.
A hosszú távú terveknek az a
természetük, hogy nem egyik napról, egyik évről a másikra valósulnak
meg, de jó, ha vannak. Annál is inkább mert Szárszónak a tervek megvalósításához először is területet kell
szerezni, vagy megváltani, mert egy
négyzet méternyi tulajdona sincs. Így

nek meg. Reményeink szerint ősszel
elkezdődnek a munkálatok.
A Magyar Falu programban is
számos lehetőségünk lesz a település
fejlesztésére, amelyekre a közeljövőben írják ki a pályázatokat. Készülünk, hogy a kulturális intézményekre,
közösségi terekre a már elképzelt terveinket startra készen benyújthassuk.

a felszólaló hiába taglalta a Vízpart
utcai szabad strand állapotát. Mert
az a terület sem szárszói tulajdon, és
nem is szabad strand, csak a látogatók így használják. (Szeretnénk a fejlesztések során a magunkévá tenni.)
A polgármester meghívta a felszólalót egy külön beszélgetésre,
mert a jó tanácsokat, észrevételeket
szívesen fogadja.
Szemét egy ügy a szemét ügy!
Most az egy éve itt lakó hölgy borította ki a „kukát”, akarom mondani
az ügyet. Szerinte ugyanis tűrhetetlen
állapotok uralkodnak, hogy a nyaralótulajdonosok nem használják a kukát, a zacskókat pedig széthordják az
állatok. Ha már mindent elkövettek,
akkor a bírságolás lenne szerinte a
megoldás! (A hivatal inkább jó szóval szeretné „oktatni” a nyaralókat,
felszólít,rengeteg, ez ügyben szívhez
szóló tájékoztatót kézbesít, amelynek
reméljük idővel hatása is lesz.)
A szomszéd fűje mindig zöldebb!
Ez is visszaköszönt a felszólalásukban. Például a Jókai utca áldatlan
állapotára utalva. Az itt élők tudják,
hogy a vasútfelújítás terhére vállalták
a felújítást, ami várhatóan ősszel teljesülni is fog.

Világítóan szép vitrinek képek
fogadják április közepétől a Polgármesteri Hivatalba betérőket. A három vitrinben településünk díszpolgárai: Csukás István Kossuth díjas
író-költő, prof. dr. Obádovics Gyula
matematikus könyveiből, Pesti Sándorné Júlia, az utolsó bába asszony
ereklyéiből, valamint Bakos Gyuláné népi iparművész kézimunkáiból
láthatnak ízelítőt, a jellegzetes szárszói Balaton part gyönyörű posztere
mellett.

LOMTALANÍTÁS
A SIÓKOM Nonproit KFT és Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy Balatonszárszón lomtalanítás időpontja:
2019. május 04-05-én (szombaton és vasárnap)
A lomtalanítás során kizárólag a jogszabályban meghatározott nagydarabos háztartási lomhulladék szállítható be a Szárszóért Nonproit KFT telephelyére, mely
Balatonszárszón a Gyulai Pál utca végén található.
Nagyobb méretű, hulladékká vált háztartási felszerelési tárgyak és eszközök azok, melyek a rendszeres
vegyes kommunális hulladékgyűjtés alkalmával a méretüknél fogva nem helyezhetők el a gyűjtő edényzetben.
Nem tartozik a lomtalanítás tárgykörébe, ezért
NEM SZÁLLÍTHATÓ BE a telephelyre:

• veszélyes hulladék (pl. festék illetve festékes doboz, vegyszeres dobozok, hígító, pala, akkumulátor, gumiabroncs stb.)
• építési, bontási hulladék (pl. törmelék, bontott ajtó,
ablak, kőzetgyapot, WC csésze stb.)
• elektronikai hulladék (pl. hűtő, TV és egyéb elektronikai háztartási eszközök)
• zöldhulladék (pl. faág, nyesedék, falevél, fagyökér
stb.)
• szelektív hulladék (pl. újságpapír, könyv stb.)
• kommunális hulladék (gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes kommunális hulladék)
Amennyiben ezen a két szállítási napon nem áll módjukban a keletkezett háztartási lomhulladékot a kijelölt
helyre beszállítani vagy beszállíttatni, abban az esetben
kérjük, hívja az alábbi telefonszámon Kertész Adél ügyvezetőt: +36-30-993-7163
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Országjáró vendégtoborzó

Kitüntetések ’48 ünnepén

Dorogi Sándor polgármester mellett Harmath Imre és Dr. Ledermáyer Ferencné dr. Kovács Mária.
Az ünnepi műsort a Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
nyolcadikos és negyedikes tanulói adták „A haza mi vagyunk címmel”. A műsort összeállította és
betanította Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona az iskola intézményvezetője. Szólót énekelt: Konc-Gáll
Anna, Domján Alexa és Krukk Cintia, hegedült Vinkler Laura, zongorán kísért Konc-Gállné Gass
Emese az iskola zenepedagógusai.
Stábunk a budapesti stand előtt: Dancsecs Klára, Szabó Dániel, Kilvinger Gábor, Némethné Szabó Magdolna, Vicha Attila és
Torma Mariann
Balatonszárszó idén is megragad
minden lehetőséget településünk
bemutatására, a potenciális vendégek felkutatására, megszólítására. Február 21-én a Nemzetközi
Budapesti Utazási Kiállítással kezdődött a turisztikai vásárok sora és
tavasszal folytatódott Debrecenben, Miskolcon és Szolnokon. A
turisztikai ajánlatok mellett kreatív
ötletekkel, gazdag programokkal
és azok élményeivel találkozhattak
a vendégek. Elmondhatjuk, hogy a
mai digitális korszakban is fontos
maradt a személyes kontaktus, kapcsolat, ezen kívül remek alkalom a
turisztikai kapcsolatok bővítésére,
és tapasztalatok megosztására. Az
idei szezon alakulását sok olyan
dolog formálja, amit nem tudunk
befolyásolni, szabályozni. Gondol-

va az időjárásra, munkaerőhiányra,
de ami tőlünk telik mindent megteszünk, hogy az elkövetkező szezon
is sikeres legyen.
Némethné Szabó Magdolna
turisztikai menedzser

(Folytatás az 1. oldalról)
Az idei év egy különleges eseményt
is tartogatott a Költészet Napjára,
hiszen egy éves előkészítő munka
után április 11-én Budapesten a Gát
utcai József Attila Emlékhely díjkiosztó ünnepségén Bácskai János,
Ferencváros polgármestere beje-

lentette a „Visz a vonat” programsorozatot. 2020. április 11-én, József
Attila születésének 115. évfordulóján
indul útjára az az egész országra
kiterjedő, a József Attila-kultuszt erősítő, a kulturális nevelést, az oktatást
és a kulturális turizmust támogató
program, mely a ferencvárosi József
Attila Emlékhely, az öcsödi József Attila Emlékház és Helytörténeti Gyűjtemény, a szabadszállási Dörmögő-ház, a makói József Attila Városi
Könyvtár és Múzeum, valamint a balatonszárszói József Attila Emlékház
együttműködésében jött létre.

Minden tévétársaság és megannyi fotós Süsüt, alias Góczán Istvánt kereste.

A szabadságharc 171-dik évfordulóját ünnepeltük március 14-én,
amelyen Sternóczky László vezényletével a Tabi Fúvószenekar
műsora alapozta meg a 48-as
hangulatot. Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke
mondott ünnepi beszédet, melyben
az évszázadokon át ívelő szabadságharcainkról, szabadság utáni
vágyunkról szólt. A Nyugdíjas
Klub Dalköre Kossuth nótákat éne-

kelt, majd két kitüntetést adott át
Dorogi Sándor polgármester
dr. Lédermáyer Ferencné dr. Kovács Máriának és Harmath Imre.
Dr. Ledermáyer Ferencné
dr. Kovács Mária 1969. január 15-től látja el településünkön a
fogorvosi feladatokat. Ötven éve a
mai napig nagy lelkesedéssel végzi
a hivatását. Asszisztensével 30 éve
dolgoznak együtt a rendelőben. A
Nagyközség Önkormányzatának

Kedvezményes
kártyával is
készülünk

„Pro Villa” Ebesért

Tovább bővül a Szárszó Kártya
kedvezményrendszere
az idei
szezonban. Az idegenforgalmi
adót izetőkön kívül Szárszó Kártyát igényelhet minden balatonszárszói üdülő ingatlan tulajdonos
az önkormányzattól, melynek díja
10.000,-Ft/2fő. Így jogosultak
lesznek a Szárszó Kártya által
igénybe vehető kedvezményekre.
Többek között : 50% kedvezmény a központi strand belépőből,
5 % kedvezmény a Csukás Színházban, 5% kedvezmény a József Attila
Emlékházban, valamint számos balatonszárszói szolgáltatónál.
További információk a Balatonszárszói Községi Könyvtárban.
8624 Balatonszárszó, Fő u. 48.
Tel:84-343-397

A haza, az otthon után vágyódó író
(Folytatás az 1. oldalról)
Nagyváradi – Kis Anna Mária a Panoráma Világklub Somogy megyei
társklubjának elnöke, a Magyar Világtalálkozó alelnöke köszöntötte az
esten megjelenteket.
Szalay Róbert: Fenyőfáktól pálmafákig című dokumentumilmje
idézte meg az írót, melyben az Üzenet haza című verse hangzott el.
Dorogi Sándor polgármester méltatta a Költészet Napi ünnepség sorozat jelentőségét, melyben fellépett
a Százszorszép Óvoda Katica csoportja. Gyurcsekné Prekáczka Etelka és Városiné Fodor Ágnes óvónők
csodálatos koreográiát készítettek,
a gyerekek pedig vastapsot arattak

Kovács Krisztina dalai megdobogtatták a szíveket
a Palotással. Krukk Cintia iskolánk
8. osztályos tanulója Wass Albert:
Mi lesz veled? című versét mondta el,
majd a Nyugdíjas dalkörünk: Dobos
Attila: A magyarok világhimnusza,
Minket innen nem lehet elűzni dalokat adták elő Bán Tiborné vezetésé-

vel. A Wass Albert est létrejöttében
nagy szerepe volt Takácsné Marics
Margitnak, aki a településünkön az
Új Élet klubot vezeti (róla szóló cikkünket a 6. oldalon olvashatják), aki
társaival együtt többször részt vett
már a Magyarok Világtalálkozója
rendezvényein.
Szalay Róbert újabb ilmrészletével Wass Albert nyomában „jártunk”
majd Kovács Krisztina erdélyi énekei
szóltak szívhez szólóan. Nagyváradi – Kis Anna Mária előadásában
Wass Albert: Levélrészleti könnyeket
csaltak a szemekbe.
A műsor befejezéseként dr. Tanka
László az Örökségkönyv szerkesztője mutatta be és dedikálta a kötetet.

Képviselő-testülete a „Balatonszárszó Polgáraiért” kitüntető díjat adományozta.
Harmath Imre a Balatonszárszói Sportegyesült elnökeként több
mint nyolc évet dolgozott társadalmi megbízatásában, s valamennyi
szakosztályvezető és a sportolók
is rendkívül jó kapcsolatot ápoltak
vele. Ezt a munkát ismerte el az a
képviselőtestület az átadott oklevéllel és emléktárggyal.

A kitüntetést Szabóné Karsai Mária polgármester és dr. Morvai
Gábor jegyző adta át
Ebes Község Önkormányzata a település kulturális és sport életében huzamos időn keresztül kifejtett, továbbá a testvér-települési kapcsolatok
elmélyítésében és az ebesi gyerekek
üdültetésében végzett kiemelkedő

tevékenysége elismeréseként a „Pro
Villa” (Ebes Községért) kitüntetés
arany fokozatát adományozta március 15-én, nemzeti ünnepünkön
Dorogi Sándornak, Balatonszárszó polgármesterének.

A könyvtárunk megújulása
Megújult a községi könyvtár előcsarnoka, ahol József Attila, Csukás István és Prof. dr. Obádovics
J. Gyula művei kerülnek szó szerint
előtérbe.
A József Attila Emlékház megmutatja a költőnk életét, a könyvtár
pedig egy csendes olvasó sarokkal
várja a látogatókat, ahol a költő
megannyi versét, kéziratát vehetik
kézbe.
Csukás István gyermek meséi,
kötetei is méltó helyre kerülnek. A
matematika szerelmesei is megtalálhatják, kézbe vehetik dr. Obádovics J. Gyula professzor összes
kötetét.
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Legyen a könyvtárunk, egy
olyan hely Balatonszárszón, ahová
érdemes és jó betérni!
Nagy örömömre szolgál, hogy
a könyvtár online nézettsége az
elmúlt hónapokban, közel 3000 fő
volt.
Nyári nyitvatartásunk 2019. május 01-től 2019. szeptember 30-ig
az alábbiakra módosul:
Hétfőn zárva
K 15.00-19.00
Sz 15.00-19.00
Cs 15.00-19.00
P 10.00-14.00
Sz 15.00-19.00
Vasárnap Zárva
Dobos Aliz könyvtáros
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Iskolabemutató

Március 23-án tartottuk iskolanyitogató délelőttünket. Az óvodás gyerekek kicsit félve az ismeretlentől, de
érdeklődve lépték át az iskola kapuját. A tanító nénik szeretettel adták
át a pillangó és virág jeleket, attól
függően, hogy ki melyik csoportban
ismerkedik az iskolával.
Vendégeinket Szabó Zoltánné
Gelencsér Ilona igazgató néni köszöntötte, majd iskolánk énekkara
adott műsort a meghívottak tiszteletére. Kovács Brigitta 4. osztályos
tanítványunk előadásában a közönség először egy tavaszi hangulatú
verset hallhatott, ezt követően vidám, táncos, iskolába hívogató dalok csendültek fel. A zene és a tánc
elűzte a nagycsoportos óvodások
feszélyezettségét, hiszen mindegyikük táncra perdült. A műsorszám
után Zsombok Míra 4. osztályos
tanuló ismertette a délelőtt további
programját.
Az ovisok első útja a technika terembe vezetett, ahol Ödi bácsi bemutatta a szárszói iskola diákjainak
munkáit. A leendő elsősök nagy érdeklődéssel nézegették és próbálták
ki a munkadarabokat.
Ezt követően Gábor bácsival tölthettek egy kis időt a tornateremben.
Itt épített akadálypályán végighaladva próbálhatták ki ügyességüket
a gyerekek. A szórakoztató feladatok közben ismerkedhettek a testnevelés órákon használatos eszközökkel. Természetesen a kiváló munka
eredményeként mindenki arany érmet kapott.
Az erőpróbát követően az ovisok
körbe járták az iskolát: a pillangó
csoport Emi néni, a virág csoport

pedig Réka néni vezetésével. Német
foglakozáson változatos feladatok
és az interaktív tábla segítségével
köszönési formákat és néhány magyarhoz hasonló kiejtésű szót tanultak Magdi nénivel.
Vivien néni angolóráján játékos,
vidám dalokat énekelve tanulták
meg angolul a színeket és a családtagok neveit.
A zeneiskolás pedagógusok
Emese néni, Kata néni, Laura néni és
Dani bácsi közreműködésével a választható hangszereket szólaltatták
meg. A kis óvodások nagy örömmel
gyakoroltak a fuvolán, a furulyán, a
trombitán és a zongorán.
A kézműves foglalkozáson Zita
nénivel és Tündi nénivel a tavasz jegyében találós kérdéseket fejtettek
meg képek segítségével, majd levélen mászkáló katicabogarat készítettek, amit ki is próbáltak.
A két csoport végül a könyvtárban találkozott egymással újra, ahol
inom sütik elfogyasztásával, kötetlen játékkal és beszélgetéssel zárták
az iskolás élettel való ismerkedést.
Az utolsó állomáson a segítőkezek
Andi néni, Ági néni és Tünde néni
voltak.
Míg a gyerekek az „édes örömöknek hódoltak”, addig a szülőknek igazgató néni tartott tájékoztatást iskolánk pedagógiai
programjáról és mindennapjainkról.
Az iskolába készülő óvodások vidám szombat délelőttöt töltöttek nálunk. Megtapasztalhatták, hogy az
iskolában is lehet játszani és a tanító
nénik is kedvesek és segítőkészek.
Reichert Tünde

Pénzügyi tudatosság hete
Hazánk 2015-ben csatlakozott Az
Európai Pénzhét kezdeményezéshez. Február utolsó hetében mi is
megrendeztük a pénzhetet. A program célja, hogy már iatal kortól segítse a pénzügyek iránt érdeklődő
diákokat ismereteik bővítésében és
felhívja a igyelmüket a mindennapi
pénzügyi tudatosságra. Matematika, angol, német, földrajz, természetismeret, történelem, erkölcstan,
ének, biológia és osztályfőnöki órákon szaktanáraink interaktív módszerekkel bővíthetik a diákok pénzügyi és gazdálkodási ismereteit.
A megszerzett tudással a tanulók
könnyedén megtervezhetik a család
vagy akár a saját költségvetésüket.
Iskolánkban záró rendezvényként
vásárral fejeztük be a hetet. Az osztályok önkéntes alapon behozott

játékokat, használati eszközöket
árusítottak. Minden tanuló 5 petákot
kapott az osztályfőnökétől, amit a
témahét feladatainak helyes megoldásaival tudott gyarapítani. Nagy
öröm volt látni, milyen lelkesedéssel
cseréltek gazdát a portékák.
Dankházi Bence

Testvériskolánk diákjai Mezőladányból
Gazdag programmal készültünk
március 27-én a mezőladányi testvériskolánk diákjainak fogadására.
Az ebédet követően az önkormányzat dísztermében a település polgármestere és az iskola intézményvezetője köszöntötte őket, majd a
művészeti tagozat kis muzsikusai
zenei előadása következett. A helyi
tévé stúdió vezetője egy kisilmen
mutatta be a települést és a múlt évi
fejlesztéseket.
Az iskola igazgató nője az iskolában zajló hétköznapokról,
s az ezeket színesítő különböző
eseményekről adott ízelítőt. A vendégek ellátogattak a József Attila
Emlékházba, majd a Balaton parton megnézték a költő tiszteletére
állított emlékművet, gyönyörködtek

a csodálatos panorámában, s körbejárták a Csukás színház épületét.
A program befejezéseként az iskola
tornatermében Hajdú Judit vezetésével aerobikozhattak, a iúk pedig

iskola udvarán fociztak. A házigazda gyerekek ajándékkal is kedveskedtek a vendégeknek, s a nyári
viszontlátás reményében köszöntek
el egymástól.

Április 9-én megtartottuk a
szokásos tavaszi növendékhangversenyünket.
Ezek a koncertek azért fontosak,
mert célt adnak a mindennapi gyakorláshoz, emellett számot adunk a
szülők, barátok és érdeklődők felé
a zeneiskolában folyó munkáról.
Az első osztályosok ezen a hangversenyen szerepeltek először, az
alkalomról mindannyian emléklapot kaptak.

Diákilmeseink az értékeinkről
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával meghirdetett
Honismereti versenyre a mi iskolánk
is benevezett. A 4 fős csapat tagjai a 7. osztályból Makár Dorina,
Szabó Szirka, Vancsakovszki Virág
és Vinkler Balázs, akik a „Süsü és
Barátai” találó nevet adták maguknak. Felkészítésüket Kisfonai Ágnes
tanárnő vállalta magára.
Az első forduló egy különleges,
ám nem várt feladatot tartogatott
számukra: Filmet kellett forgatni lakóhelyükről, bemutatva annak értékeit,
természeti kincseit, épületeit, híres
embereit. Mindezt 3 percben! A kreativitásnak semmi sem szabott határt.
Csak az a fránya időkorlát! De ezzel
is megbirkóztak, hiszen ha egy olyan
ember áll a kamera mögött és ül a vágószobában, mint Kilvinger Gábor, a
Szárszó Tévé stúdióvezető-főszerTE SZEDD!
A SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.
valamint a Tiszta Erdőkért Egyesület
szervezésében meghirdetett szemétszedési programhoz kapcsolódtunk március 23-án a VIII. Te Szedd!
akció keretében. Az intézményvezető helyettes irányította a 22 felső-, 5 alsó tagozatos, valamint négy
szülőből álló csapatot az erdészeti
dolgozókkal közösen, akik platós
terepjárókkal kiautóztak Balatonszárszó és Szólád község külterületére. Rengeteg hulladékot gyűjtöttek
a pincesorokhoz vezető földutak
mellől a szorgos diákkezek. Délután
egy órára minden rendelkezésre

A ilm három percben mutatja be a Százszorszép Szárszót
kesztője, akkor nincs lehetetlen!
A ilm készítését hihetetlen öszszefogás segítette elő! Reméljük
az elkészült kisilm, megszolgálja
bizalmukat. Az elkészült ilmeket a
kaposvári Együd Árpád Kulturális
Központ facebook oldalán mutat-

ják be, ahol a legtöbb reakciót (like)
kapott ilmet különdíjban részesítik.
Kérjük mindazokat, akiknek tetszik
a ilm: lájkolják. A verseny ezzel
nem ért véget. Áprilisban folytatódik a következő fordulóval.
Kisfonai Ágnes

álló zsák megtelt. A szervezők ásványvíz és csokoládé osztásával
enyhítették a fáradtságot. Az égiek
kitűnő időjárással koronázták meg
a résztvevők vidám hangulatát, akik

ezzel a programmal még szorosabbá fűzték az évek óta ökoiskola
címmel rendelkező balatonszárszói
intézmény és a helyi civil szervezetek közti jó viszonyt.

A ballagás és a tanévzáró ünnepély 2019. június 15. 10 órakor lesz
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Ünnepek és az új ovisok várása
A Százszorszép Óvoda gyermekserege február közepén vidáman
– hangos zeneszóval elűzte a telet.
Épp, hogy eltelt egy hét, és gyönyörű népi hangszerek hangja és
népdalok lendületes dallama töltötte be óvodánk termeit. Végh Szabolcs (Andorka Rudolf Evangélikus
Konferencia Központ igazgatója)
megajándékozott bennünket egy
különleges népi hangszeres bemutatóval. Élményben gazdag délelőtt
volt, azóta is emlegetjük. Népi kultúránknak ilyen testközeli megélése
igazán egyedülálló és ritka. Kö-

szönjük Végh Szabolcsnak! Eljött a
tavasz és a várva várt jó idő, és a
tavaszi ünnepek. Március 8-án az

óvodás iúk verssel köszöntötték a
lányokat, az óvó néniket és dadus
néniket. Dorogi Sándor Polgármester Úr és Fekete János Alpolgármester Úr is eljött az óvodánkba
és bölcsődénkbe a Nőnapi köszöntésre és átadták virágaikat.
A Március 15-i megemlékezést
a Katica csoportosok az óvodában
tartották, a Pillangó csoportosok
pedig kisétálnak az Önkormányzat
melletti emlékműhöz. Mindkét csoport méltón emlékezett meg hőseinkről.

A díjazott halacska

Szeretettel köszöntjük
településünk pedagógusait!

Szekér Klára tíz osztálya – negyven éve
Még Klárika volt, óvodás és kisiskolás lány, amikor már a nagypapájával
tanítósat játszott. Persze, ő volt a tanító néni, a nagypapa pedig a jó tanuló.
„Játszani is engedd szép, okos kislányod!” (József Attila után szabadon). A
nagyszülői közreműködés után már csak egy életre szóló mintára, elhívásra
volt szüksége. Meg is kapta, itt, a balatonszárszói általános iskolában Dolgos Jánosnétól, a legkedvesebb osztályfőnökétől. A pályaválasztása oly
egyértelmű volt, hogy a gimnáziumi érettségi után egyesesen vezetett az útja
Kaposvárra a Tanítóképző Főiskolára.
Szekér Klára 1979-ben lépett katedrára a szeretett iskolájában. Negyven év után tette le a krétát, és nyugdíjba vonult. Tíz osztály emlékszik rá szívesen, akiket az első osztálytól, a betűvetéstől, az első szavak olvasásától,
a számtan világába való vezetéstől kezdve elkísért a felső tagozatig. Bizton
számíthattak rá. Mindenkire emlékszik, név szerint. Esetleg a megfériasodott iúkat kell jobban megnézni, ha ráköszönnek. Mert volt 36-os létszámú
osztálya is, sok iúval. Akiktől elköszönt, 14 iú és 3 lány – szívhez szóló
levelet írtak az emlékkönyvébe.
A tanító néni szerep nagymamai mivoltában tovább folytatódik. A 8 éves
Panna és a 3 éves Liza unokája gondoskodik róla, hogy az életre szóló hivatását velük tovább folytassa.

Óvodások között
három és fél évtizedet
Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság és a Magyar Hidrológiai Társaság Bács-Kiskun megyei Területi Szervezete a Víz Világnapja alkalmából februárban
rajz- és fotópályázatot hirdetett meg. Az óvodánk
Katica csoportjából 6 gyermek rajzát küldték be a pá-

lyázatra. Márciusban megtörtént az eredményhirdetés:
Horváth István Péter különdíjat kapott a „Balatoni
halacska” című rajzára. Ahogy az ADUVIZIG honlapján is olvasható, az idén már nemzetközi lett a pályázat,
mert Szlovéniából és Szlovákiából is kaptak rajzokat.”

A szárszói kötődés
öröklődik a Horváth
családban. Férj, feleség szülei, nagyszülei,
de még a dédszülők is
itt éltek. Horváth Istvánné Gyöngyi 40 éves
munkaviszony
után
ment nyugdíjba. Az
élelmiszer eladói szakmájában öt évet töltött.
Szerelem első látásra,
és igen iatalon lett feleség és édesanya. Ám
a munkabeosztását a
kislánya, Anita óvodai
idejével nem tudta öszszeegyeztetni. Kapóra jött az óvodában a
takarítói állás lehetősége. Nemsokára az egyik dajka ment nyugdíjba, így
Kilvingerné Gitta, az óvoda vezetője felajánlotta neki a dajkaságot. Nagy
örömmel vállalta, és 35 évet töltött a Százszorszép óvodában. Nem volt
könnyű, mert nemsokára a takarítói állás szűnt meg, s az ő feladatuk lett
az ételhordás, a mosogatás, mosás, nagytakarítás, az udvari homok ásása, tisztántartása stb. De mindent feledtetett vele a gyerekek szeretete, a jó
munkahelyi közösség.
A Horváth házaspárnak egy lány, egy ia és egy kislány unokája van.
Negyven éve élnek szeretetben, mint jó erőben lévő nyugdíjasok. Az Eb-hegyi birtokon van is mit tenni, mert mindent megtermelnek: szőlő, gyümölcs,
zöldség, amire a családnak egész évben szüksége van. Ez a munka is nekik
való, mert mind a ketten bele születtek a földművelés szeretetébe. Tudnak
örülni a kezük munkájának, hiszen a saját termésnek olyan zamata van,
hogy nem csak a gyomor, hanem a lélek is töltekezik vele.

További programjaink:
A Víz Világnapját március 21-én tartottuk meg egy közös Balaton parti séta és játékos foglalkozás keretében,
melyet a helyi Szárszó Tv stúdióvezetője – Kilvinger Gábor – egy nagyon szép kis összeállításban rögzített.
Április 4-én óvodai nyílt napunkon leendő óvodásainkat és szüleiket vendégeltük meg egy játékos délelőttel. Szívmelengető volt látni, ahogy a kicsi – nagy, óvodásaink a leendő óvodásaink békésen együtt játszanak.
Április elejétől a húsvétra készülődtünk: locsolóverseket tanultak a gyerekek és húsvéti tojások festése szerzett
mindenkinek nagy örömöt.

Április 29-30. Óvodai beiratkozás
Május 6. Anyák napi ünnepségek
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Május 8. Egész napos kirándulás
Kereki –Balatoni madárpark meglátogatása a Madarak és Fák napja
alkalmából.
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Az együttérzésről az Új Élet Klubban A templom új ajtói
A Rákbetegek Országos Szervezetének és a Nemzeti Beteg Fórum
tagjaként a balatonszárszói Új Élet
Klub a múlt évben is szinte minden hónapban részt vett országos
rendezvényeken és képzéseken.
Takácsné Marics Margit több mint
tizennyolc éve töretlen lelkesedéssel vezeti ezt a 28 főnyi csapatot,
amelynek tagjai többnyire daganatos betegek, vagy gyógyultak, illetve hozzátartozóik.
– Az országos rendezvényeken
például naprakész tájékoztatást
kaptunk az Onkológiai Intézet működéséről, felszereltségéről. A múlt
év legfontosabb feladata volt, hogy
a fájdalomcsillapítás lehetőségeiről,
a fájdalom ambulanciák működéséről adjunk információt, mert ezt a
betegek alig ismerik. Az előadásokon, a konferenciákon hallottakat a
klubfoglalkozásokon ismertetjük. Az

összejövetelekre gyakran saját gépkocsival hozzuk, visszük a tagokat,
akik nagyon hálásak, ha kimozdítjuk
őket a magányból, és társaságban
lehetnek.
A kulturális rendezvények, a kirándulások is a feltöltődést szolgálják Tavaly szeptemberben Tihanyban
voltunk a rákbetegek országos művészeti találkozóján, melyre a busz
költségét pályázaton nyertük. A Költészet Napja nálunk is mindig jeles
esemény. Tavaly kaposvári versmondókat fogadtunk, akikkel megkoszorúztuk József Attila első sírhelyét. Az
idén is hasonló módon ünnepeltünk a
Tóparti emlékműnél, majd a klubban
vendégül is láttuk a két testvérklub
tagjait. Igyekszünk a magunk módján
bekapcsolódni a település közösségi
életébe, és köszönjük, hogy működésünkhöz, utazásainkhoz önkormányzati támogatást kapunk.

Gyümölcsoltó
Boldog Asszony napján
Március 25-én megkezdtük a
gyümölcsfa oltási gyakorlatot a
DÉL-Balatoni Népfőiskola Egyesület
(DBNE) keretében. Balatonszárszón
Erdélyi Teréz és Bölcsföldi József udvarában 32 oltást (meggy és szilva),
Szóládon, Pordán Erzsébet udvará-

Jót játszottunk együtt
A Nők a Balatonért Egyesület szervezésében, hét csapat részvételével hetedik alkalommal játszottunk
együtt e hagyományos tavaszi
összejövetelen. A sok érdekes feladat között volt rejtvényfejtés, teszt,
puzzle és ügyességi játék is, melyet
a szervezők sok munkával állítottak össze. Ezen a délutánon nem
az eredmény volt fontos, hanem
az, hogy jól érezzük magunkat. A
program befejezéseként minden
csapat vitamin ajándékcsomagban
részesült az Egyesület ajándékaként.
Szűcs Józsefné

ban 5 körte oltást végeztek az érdeklődők, akik megtanulták a gyümölcsfa oltást. Oltási tevékenységünk célja
a hagyományos, jóízű magyar gyümölcsfajták megőrzése, terjesztése.
dr. Bölcsföldi József
gyakorlatvezető

A természet a művészetben

A NABE megkoszorúzta
a Balatont

A 2019. évi Víz Világnap nemzetközi szlogenje a „Vizet mindenkinek!”. Magyarország szerencsés
ország. Sem most, sem a jövőben
nem kell attól tartanunk, hogy ne
jutna ivóvíz az itt élőknek. A bőséges vízkészletek mellett csodaszép felszíni vizeink is vannak, pihenést, kikapcsolódást, sportolási
lehetőséget nyújtva mindenkinek.
Ahhoz, hogy így maradjon, nem
elég a kedvező földrajzi fekvés és
a jóságos, nagylelkű természet. Az

A hívek adományaiból, a Bűnbánó
Magdolna Plébánia és a Balatonszárszói Önkormányzat támogatásának köszönhetően 2018 decemberében megújult a katolikus
templom két ajtaja. Az eredetileg
fenyőből készült ajtókat már nagyon kikezdte az idő. Így a főbejárati és az oldal ajtót is tölgyfa ajtóra
cserélték. Egyúttal a főbejáratnál
található korlátok felújítása is megtörtént. A látványos, szép kivitelezés Horváth István helyi vállalkozó
és ia munkáját dicséri. Köszönet
ezért, és mindazoknak, akik a felújítást támogatták.
Borza Miklós
plébános

embereknek, köztük a rövid távú
gazdasági hasznot hajszolóknak is
be kell látniuk, hogy föl kell hagyni
a vizek károsításával és önző kisajátításával.
A Nők a Balatonért Egyesület a
hagyományokhoz híven, a Balaton
megkoszorúzásával ünnepelte az
idei Víz világnapot. A vidám koszorúkon a színes szalagok mellett volt
egy fekete színű is. Gyászoljuk az
utóbbi időben elvesztett természetes partszakaszokat, élővilágot.

Szavakkal játszó
Gyarmati

Egy meglepetés partin vehettek részt
március 1-én a polgármesteri hivatal
dísztermében, akik b. Gyarmati
László „Csőre töltött álom” című
versgyűjteményének bemutatójára voltak kíváncsiak. Rendhagyón,
zenével, klipekkel, szavalatokkal,
képekkel kombinált irodalmi műsort
mutattak be a műből a HÉ! Siófok-térségi Helyi Érték Egyesület
és a Kálmán Imre Művelődési Ház
koprodukciójában. A verseket: Karancz Katalin, Katona Márton,
Gróf Tamás és Póka Erik mondták el. Az est háziasszonya Dobos
Aliz, könyvtárunk vezetője, riportere pedig Dancsecs Klára volt.
Az irodalmi performansz műsor
mellett a hivatal aulájában verskiállítás nyílt a szerző kép-, sík-,
próza- és párhuzamverseiből, mely
bemutatta, milyen mesterien játszik
a szavakkal.

Hogyan nézzünk egy festményt,
egy képzőművészeti alkotást?
Mint egy versben, muszáj-e megfejteni, hogy mit gondolt a költő,
vagy a képalkotáskor a graikus, a festő? Tudni kell-e minden
áron, hogy mit ábrázol a kép?
Vagy csak engedjük, hogy has-
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son ránk? Ilyen, és ehhez hasonló
gondolatokkal foglalkoztunk Szőke György graikusművész
vetített képes előadása során a
művelődési házban. A NABE által
szervezett program jó alkalom volt
arra is, hogy felnyissa a szemünket
egy másfajta látásra.

SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ 7
Meghívó

Szárszói Tüzes Esték

Országos Búzaszentelő
Balatonszárszó
Balatonszárszó Nagyközség
Önkormányzata
Balatonszárszói Római Katolikus Plébánia
Balatonszárszói Református Egyházközség
Balatonszárszói Evangélikus Egyházközség
tisztelettel meghívja Önt és Családját
a balatonszárszói római katolikus templomban

Gyermeknapi családi délután
2019. június 1.
(szombat) 13:30-tól
a balatonszárszói József Attila
M velődési Házban.

2019. május 05-én
(vasárnap) 10:00 órakor kezdődő

Országos Búzaszentelő
Szentmisére.
A rendezvény fővédnökei:
Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes
Witzmann Mihály országgyűlési képviselő
Programok:
• 10:00 Szentmise a római katolikus templomban
• Körmenet a közeli búzatáblához
• Ökumenikus búzaszentelés és áldás
• Köszöntőt mond: Dorogi Sándor polgármester

Szeretettel hívjuk a családokat
programjainkra:
kézm ves játszóház, játékos vetélkedők, aszfalt rajzverseny, csillám tetoválás, arcfestés, légvár, lu bohóc
Kiskanál főzőtanoda gyerekeknek.
T zoltó- és rendőrautó bemutató
16 órakor:
A világ legügyetlenebb b vésze
interaktív gyerekm sor
Vattacukor popkorn fagyi büfé!
Kellemes délutánt és jó szórakozást
kívánnak a család minden tagjának
a Szervezők!

2019. június 28. (péntek) 21:00 óra
Fáklyás felvonulás és Szent Iván éji tűzgyújtás a Tóparti parkban.
Mindenkit várunk sok szeretettel!

IV. Szárszói Nemzetközi

Meghívó

Halfőző Verseny és Vigadalom
2019. június 8. (szombat) 11 óra
Balatonszárszó – Központi strand
Hallatlan halparty sok zenével! Vendégünk a Bácska Tamburazenekar

A szertartáson közreműködnek:
• Soli Deo Gloria Kórus
• Balatonszárszói Általános Iskola tanulói
• Balatonszárszói Százszorszép Óvoda
óvodásai

Anima
Prizma
előadás

A szentmisét közvetíti
a Magyar Katolikus Rádió
és az MR1- Kossuth Rádió.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
József Attila Emlékház

Múzeumok éjszakája 
Boszorkányság

Mészáros Kálmán
Balatonszárszón élő festőművész
Kulcsár István
örkényi festőművész
kiállításának megnyitója
2019. május 10-én (péntek)
18 órakor

Nevezéssel kapcsolatos információk:
mobil: 30/864-9125, 30/487-6204
e-mail: szarszo.bte@gmail.com
varady.tunde.ildiko@gmail.com
Nevezési határidő: 2019. május 31.
Nevezési díj nincs.
Szeretettel várjuk a csapatok
jelentkezését!
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
Balatonszárszó Idegenforgalmáért és Turizmusáért Közhasznú Alapítvány

a balatonszárszói
Polgármesteri Hivatalban,
melyre szeretettel várunk
minden érdeklődőt.
A kiállítás megtekinthető
május végéig
a Hivatal
nyitvatartási idejében.

2019. június 22.
18:00 – 23:00 óráig
műsorrendje:
Magazinműsorral minden hónap második és negyedik hétfőjén 19 órakor
jelentkezünk: 2019. május 13-án és 27én, június 10-én és 24-én.
Ismétlés az adást követő szombaton
14 órakor, vasárnap 10 órakor, hétfőn
19 órakor.
Email: szarszotv@gmail.com.
www.facebook.com/SzarszoTv/
www.youtube.com/user/bszarszotv

„Pattan a szikra, lobban a láng”
Benne: Tárlatvezetés kicsit másként
– óránként, Boszorkányság – Irodalmi
Magazin lapszámbemutató, Boszorkánykonyha - kézműves játszóház, A druidák
ösvénye - menetleveles éjszakai kalandtúra (21:00- 22:30), Anima Prizma - tűzszsonglőr bemutató (22:30 h)
Belépőjegyek: Felnőtt – 800 ft.-; Diák/
Nyugdíjas – 400 ft.- 5 év alatt ingyenes!
A programváltoztatás jogát a szervezők
fenntartják!

XI. Nemzetközi Kórustalálkozó
2019. június 29. (szombat) 15:00

Kutyabarátok igyelem!
Várjuk a kutyatulajdonosok jelentkezését a

III. Balatonszárszói Kutyaszépség Versenyre!
2019. június 9. (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@gmail.com
vagy a helyszínen.
Nevezési díj: előzetesen 500 Ft, helyszínen: 1000 Ft.
Kísérő programok: Kutyaügyességi bemutató, Polgárőrség kutya bemutatója
Lui hajtogatás, fotózkodás, bűfé!
Támogatók: Balatonszárszói Nagyközségi Önkormányzat,
József Attila Művelődési Ház, Balatonszárszói
Polgárőrség, Arion.
FEMA Állatmentők javára
adománygyűjtés!

Csukás Színház

Fellépő kórusok:
Capo di tutti i capi Kamarakórus (Miskolc), Kisteleki Kamara Énekegyüttes (Kistelek), Komlói
Munkáskórus (Komló), Pjevački zbor Josip Vrhovski Nedelišće (Horvátország)
és a házigazda Soli Deo Gloria Kórus (Balatonszárszó).
Minden érdeklődő zenebarátot sok szeretettel várunk!
Infó: Cziberéné Ráduly Irén 30/580-8499.

Csukás István – Darvas Ferenc: Ágacska
zenés mesejáték egy részben • Hadart Színház Meseszínpad előadása
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2019. június 30.
(vasárnap) 10:30
Csukás Színház
Csukás István méltán népszerű
gyerekdarabja
kicsit romantikusabb hangvételben,
mégis tele humorral, zenével, táncokkal.
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Régi új elnök a Sportegyesület élén Nagy karate versenyek,
szép érmek

Harmath Imre a leköszönő elnök megtartotta a 2018. évről szóló beszámolóját.
Mellette Dorogi Sándor polgármester, Kiss Éva pénzügyi vezető és Sarang Sándor, az újból megválasztott elnök.
Sarang Sándor személyében a Sportegyesület a korábbi elnökét választotta meg újra
a legutóbbi februári közgyűlésen. Lemondott
ugyanis tisztségéről Harmath Imre, aki nyolc
évig társadalmi munkában látta el a tisztséget. Munkáját, segítőkészségét, a sport iránti
szeretetét valamennyi szakosztály vezetője
méltatta, és elismeréssel megköszönte. Dorogi
Sándor polgármester ugyancsak elismerően
szólt a munkájáról, majd ezt az 1948-49-es

SZÜLETÉS
Sváb Ibolya és Nagy Ferenc kisia Nagy
Barnabás 2019. április 2-án született.
Sok boldogságot kívánunk!

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

forradalom és szabadságharc évfordulóján
rendezett ünnepségen egy kitüntetéssel is díjazta.
A közgyűlésen a szakosztályvezetők beszámoltak múlt évi eredményeikről, az előfordult gondjaikról, és szóltak az idei terveikről
is. A szárszói sportéletben kiemelkedő munkát
végző edzők, sportolók munkáját, teljesítményét elismerő oklevéllel jutalmazták.

Február 9-én Dunaharasztiban versenyeztünk a Halom Kupán, melyen 51 egyesület
570 versenyzője lépett tatamira.
Eredmények: Konc-Gáll Anna 8 éves shiko
dachi bronz-, utánpótlás kumite - 30 kg arany
érem, Somogyi Bálint 6 éves shiko dachi
bronz-, szivacs kumite ezüst -, Vancsakovszki
Virág 12-13 é. utánpótlás kata bronz -, kumite
+45 kg bronz érem.
Február 16-án rendezték Budapesten a
26.Kodomo Kupát, melyen 36 egyesület 750
versenyzője mérte össze a tudását.
Eredményeink: Bihary Soma 8 é. shiko
dachi bronz -, szivacs kumite ezüst-, KoncGáll Anna 8 é. shiko dachi arany-, kumite -30
kg arany-, Somogyi Bálint 6 é. shiko dachi
arany- ,szivacs kumite arany érem.
Március 31-én Ajkán versenyeztünk, az
első WKF Sun Dome Kupán, melyen 14 egyesület több mint kétszáz versenyzője vett részt.
Eredmények: Szappanos Lídia utánpótlás
kumite + 35 kg arany-, Kertész Bálint junior
kata arany-, felnőtt kata arany érem.
Április 6-án Budapesten rendezték a
Nyílt Shito Országos Bajnokságot, melyen 41
egyesület közel 600 versenyzője vett részt,
köztük a Balaton Budo csapata.
Eredményeink: Kertész Bálint junior kata
arany-, felnőtt kata arany-, Vancsakovszki

A iatalok focija
NKSE Balatonszárszó (Huszár II, Sarang L.
II, Nagy, Richter) 6-3 Mézga FFC
Öreglaki Medosz SE 4-7 (Nagy IV,Sarang L. III ) NKSE Balatonszárszó
Csapatunk jelenleg a III.-ik helyen áll,
mindösszesen 2 ponttal lemaradva a dobogó
legfelső fokától!
További mérkőzéseink:
Április 12. Kaposvölgye LUE - NKSE Balatonszárszó (Kaposvár 16 ó.)
Április 19. NKSE Balatonszárszó - Kéthelyi
SE (Balatonszárszó 16 ó. 30)
Április 26. Zamárdi Petői SE- NKSE Balatonszárszó (Zamárdi 17 ó.)

Május 3. NKSE Balatonszárszó - Lengyeltóti VSE (Balatonszárszó 17 ó.)
Május 10. Fonyódi Petői SE -NKSE Balatonszárszó (Fonyód 17 ó.)
Május 17. NKSE Balatonszárszó - Balatonlelle SE (Balatonszárszó 17 ó.)
Május 24. Marcali VFC - NKSE Balatonszárszó (Marcali 17 ó.)

és vezet az úton az önelfogadás, az önismeret felé.
Tartja: Balla Tünde, rekreációs sport-,
jóga-, pilates- és hastáncoktató.
4 alkalomra szóló bérlet 2000 Ft, egy
óra 800 Ft, a József Attila Művelődési Házban hétfőn és szerdán 17 órai kezdettel.
Bővebb információ:
20-490-4080

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

2019. április 13-án Fejesné Kovács Éva
és Fejes József.
Sok boldogságot kívánunk!

Nagy pontyfogók
a strandjainkon

Szeretettel várunk minden 2007 és 2014
között született kislányt és kisiút korosztályos csapatainkba, csatlakozni bármikor lehet!

Sakkozni Szeretnél?

HÁZASSÁGKÖTÉS

Virág 13 é. utánpótlás kata bronz-, kumite +45 kg ezüst-, Vancsakovszki Milán 8 é.
kata bronz-, kumite +30 kg bronz-, Konc-Gáll
Anna 8 é. kata arany-, kumite -30 kg bronz-,
Somogyi Bálint 6 é. shikodachi arany-, szivacs kumite ezüst érem.
Somogyi Péter edző

Bozsik !

Bellyit – speciális női torna
Speciális női torna a medence, a hasi erőközpont, az ágyéki-deréki gerincszakasz
erősítésére, a csípő mobilizálására.
A mai világban a nőkkel szemben támasztott sokoldalú elvárások gyakran
szinte megölik a lelket, az intuícióra való
hajlamot, a nyitottságot, az elfogadás képességét. A mozgás segít abban, hogy
testünk megismerésével, tudatos használatával visszataláljunk az ősi teremtő nőhöz

Konc-Gáll Anna az érmeivel

A 22 kg-os ponty a bronz érmet jelentette, amit a Móricz Zsigmond utcai strandon fogott ki, a Rod Building
Stúdió magyar színekben versenyző
csapat.
Kétszázötven csapat – valamennyien nagy
Ho-ho-horgászok, akik beneveztek az április
közepén rendezett egy hetes nagy Pontyfogó
nemzetközi versenyre. Körbe ülték a Balatont.
A balatonszárszói három strandon 7 csapat
– litvánok, csehek, osztrákok, lengyelek és a
mieink táboroztak, s lógatták a botokat a legnagyobb fogásért. A mieink dobogósok lettek.

✟ Gyászközlemény

SZABADTÉRI KONDIZÓ Az Erzsébet
park hűs platánjai alatt az önkormányzat
felállított egy szabadtéri kondizót. Éppen
akkor készült a fotó, amikor igen ravasz
volt a tavasz, azaz hűs. Nyáron biztosan
nagy sikere lesz a nyújtásra, az izmok
megdolgozására alkalmas eszközöknek.
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2019. január 03-án Nagy Imre József
2019. február 11-én Krukk Józsefné
(Nagy Brigitta)
2019. február 21-én Kovács Andrásné (Igaz Erzsébet Anna)
2019. március 4-én Czibere László
2019. március 6-án Varga Béla
Részvétünket fejezzük ki a gyászoló családoknak.

