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Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!
Vigyázzunk magunkra,
vigyázzunk egymásra!
www.balatonszarszo.hu

Közéleti Hírek

Csukás István végleg elment,
de velünk marad mindörökre!
Drága Pista bácsi! Nehezen találunk
szavakat a gyászra, a megváltozhatatlanra, szomorúságunk kifejezésére.
Még most is halljuk hangodat, fülünkbe csengenek soraid a Rövid életemet
megtoldom című versedből: „…és mégis, és mégis, legalább próbáltam az
öröm ujjhegyén megállni, nincs szebb,
mint az élet, és nem is érdemes szebbet kitalálni!”
Ez az életöröm, a lényedből sugárzó
szeretet és optimizmus hiányozni fog
mindannyiunknak. József Attilát hívjuk
segítségül, hogy kimondhassuk, men�nyire egyedül érezzük magunkat nélküled: „Hiányod átjár, mint huzat a házon.”
Hiányzol nekünk, Szárszóiaknak, hiányzol a szárszói utcáknak, amelyeket
oly sokszor bejártál, hiányzol a szárszói fáknak, hűs árnyat adó szeretett
szilvafádnak, hiányzol szeretett Balatonodnak, és nélküled üres a nevedet viselő Csukás Színház is. Oly sokat adtál
nekünk, végtelen szomorúságunkban
vigaszt a Te szellemi örökséged adhat,
az a szeretet, amely személyiségedből,
meséidből áradt. Fekete Péter EMMI
államtitkár búcsúbeszédében így fogalmazott: „A meséiben el tudta hitetni,
hogy a világ olyan is lehet, ahol csak a
szépség, a jóság és a barátság lakik.
Mivel hiteles volt, mind szívesen hittünk
neki, s jó volt elhinni, hogy a jóság min-

dig elnyeri a méltó jutalmát. Hogy jónak
lenni nemcsak érdemes, hanem érdem
is. Csukás István szinte intézmény volt
életében, generációk nőttek fel történetein, a szeretet nagykövete volt.”
Drága Pista bácsi! Nem örökre mentél el, itt élsz a szívünkben, lelkünkben,
a Csukás Színházban, a meséid velünk
maradtak. Egész életedben hangoztattad, hogy „A mese örök. A mese pedig
azért örök, mert a közönsége is örök.
Amíg gyerekek vannak, addig mese is
lesz, és a gyerekek sem változnak lényegesen, alapállásuk örök. A lényeg mindig
az, hogy jól kell írni. Ehhez most rögtön
hozzá kell tennem, hogy úgy kell írni, mint
a felnőtteknek, csak egy kicsit jobban.”
Mi, balatonszárszóiak, őrizzük eleven emlékedet, erős hitedet. Veled voltunk utolsó utadon, és velünk leszel az
idők végezetéig. Mi tudjuk, hogy változó világunkban nem könnyű örökérvényűnek lenni. Neked sikerült.
Az általad írt sorok örökre bevésődnek emlékezetünkbe:
„Nem tehetek arról, hogy megszülettem, és nem tehetek arról, hogy meghalok. Ami a kettő között van, arról tehetek. Ez az én szabadságom, ha úgy
tetszik, öröklétem.”
		
		

Dancsecs Klára
lapszerkesztő

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata mély fájdalommal búcsúzik
Csukás István Kossuth-díjas írótól, költőtől, Balatonszárszó díszpolgárától.
Őszinte részvétét és együttérzését fejezi ki a családnak, a barátoknak
és mindazoknak, akik szerették őt. Emlékét megőrizzük és híven ápoljuk!
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Húsvéti
köszöntő
„A húsvét fényét ragyogtasd fel
most reánk!” Így imádkozunk, mi itt a
földön maradottak, a temetési szertartásban, búcsúzva az elhunytaktól.
Ez a fohász jutott most eszembe, mert
életünk minden pillanatában, helyzetében lehet, legyen ez a személyes
kérésünk is! A húsvét a feltámadt és
megdicsőült-ragyogó Krisztus fénye,
aki a világ világossága, ragyogja be
böjtölésünket, kereszthordozásainkat,
bűnbánatunkat, imádságainkat, irgalmas, a rászorulókhoz lehajló cselekedeteinket, örömünket, szomorúságunkat, munkánkat, gazdálkodásunkat,
pihenésünket! Mivel Jézus húsvétvasárnap feltámadt a halálból, ezért képes arra, hogy bennünket is feltámas�szon már most a bűneinkből, segít,
hogy új életet kezdjünk, bátorít a jóra,
a becsületesre és segít a földi életünk
zarándokútján! Az Ő fénye világítsa be
személyes és közösségi életünk mindennapjait, hogy mindannyian célba
érhessünk egyszer!		
		
		

Borza Miklós
esperes

Önkormányzati Hírek

Összefoglaló a februári képviselő-testületi ülésről
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020.
február 10-én tartotta legutóbbi rendes
ülését. Számos napirendi pont került
megtárgyalásra, melyek közül a legfontosabbakról az alábbiakban adok tájékoztatást.
Az államháztartásról szóló törvény
értelmében a jegyző által előkészített
költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a
képviselő-testületnek. E rendelkezésnek megfelelően a Képviselő-testület a Jogi, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
előzetes jóváhagyásával - február 10-én
elfogadta az Önkormányzat 2020. évi
költségvetési rendeletét.
Szintén jogszabályi előírás, hogy
a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. E kötelezettségnek eleget téve
készült el a Közös Önkormányzati Hi-

vatal 2019. évi tevékenységéről szóló
beszámoló, melyet a Képviselő-testület
elfogadott.
A Képviselő-testület a jelenleg hatályos helyi adókról szóló rendeletét
2012-ben alkotta meg, és a következő
helyi adókat vezette be: építményadó,
telekadó, idegenforgalmi adó, magánszemélyek kommunális adója és helyi
iparűzési adó. Az adóztatási tevékenység ellenőrzése és felülvizsgálata minden évben a jegyzői beszámoló alapján
történik. A Képviselő-testület a februári
ülésén e beszámolót megtárgyalta és
elfogadta, továbbá az adók mértékét
változatlanul hagyta.
Az egyenlő bánásmódról szóló törvény rendelkezik arról, hogy a települési
önkormányzatoknak ötévente helyi esélyegyenlőségi programot kell elfogadniuk. A programban a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok oktatási, lakha-

tási, foglalkoztatási, egészségügyi és
szociális helyzetéről kell helyzetelemzést és intézkedési tervet készíteni. Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának új, 2020-2025. évre vonatkozó
Helyi Esélyegyenlőségi Programja elkészült, a képviselő-testület azt áttekintette és elfogadta.
Az Önkormányzat a település területén lévő állami ingatlanok ingyenes
önkormányzati tulajdonba adását több
alkalommal is kezdeményezte a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél. Az eddigi
kezdeményezések nem jártak sikerrel,
ezért a 2019. évi önkormányzati választásokon megválasztott Képviselő-testület
célul tűzte ki ezen területek tulajdonjogának megszerzését és a kezdeményezési
eljárás ismételt megindítását.
		
		

Fekete János
polgármester

Általános tájékoztató a koronavírussal kapcsolatban
Tájékoztatjuk településünk lakosságát, hogy mivel
a járványügyi helyzet napról-napra változik, az országos és az önkormányzati szintű friss rendeleteket is a
község online kommunikációs felületein tudják követni.
Ezek: Balatonszárszó Nagyközség Facebook oldala,
honlapja: www.balatonszarszo.hu, és a Szárszó TV.

Dr. Hódi István c. főorvostól a +36 84/362-778 telefonszámon vagy online a gyogyszerem@gmail.com
e-mail címen kérhetik állandó gyógyszereik felírását
vagy labor leletüket személyes megjelenés nélkül. Járványos időszakban betegeink csak halaszthatatlan esetben jelenjenek meg a rendelőben.

Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetének
alakulásáról
Az önkormányzat legutóbb novemberben adott pénzügyi tájékoztatást,
mert a választások után a gazdasági
helyzetet át kellett vizsgálnia. Akkor
a rendelkezésre álló adatok alapján, a
számok azt mutatták, hogy a pénzügyi
forrás 2019. év végéig lesz elegendő.
Emiatt felmerült az az eshetőség is,
hogy - a költségek visszafogása mellett
- áthidaló kölcsön felvételével lehetne az
önkormányzat stabilitását fenntartani.
A biztonságos működéshez szükséges
pénzügyi fedezet előteremtésével elkerülhetővé vált a hitelfelvétel. Ez három
alapvető tényezőből tevődött össze:
1. Az önkormányzatnál és intézményeinél szigorú gazdálkodással, megszorítással élt a fenntartó: az alkalmazottak
nem kaptak jutalmat és csak a működés-

hez szükséges költségeket finanszírozta
az önkormányzat.
2. A Magyar Államkincstár 2019. december végén 9 millió forint megelőlegezést utalt az önkormányzat részére,
amellyel az év során az állami normatíva
összege csökkenni fog.
3. A hatékony adóbehajtásnak köszönhetően összesen 35 millió forint
volt a befolyt adó összege november és
december hónapban. A helyi iparűzési
adónemben 29 millió forint összegű túlfizetés keletkezett, melyet az önkormányzatnak vissza kell fizetni az adózóknak.
A számokat nézve ez annyit jelent,
hogy 2019. december 31-i állapot szerint az összes pénzmaradvány 180 millió forint volt, melyből 122 millió forintot

teljesen elkülönítetten kell kezelni, mivel
az különböző pályázati támogatási ös�szegekből tevődik össze és működési, illetve egyéb költségekre nem fordítható.
Ténylegesen 58 millió forint az év végi
maradvány összege, 2020. I. negyedévi
költségvetését ezzel tudta az önkormányzat biztosítani, és így sikerült a hitelfelvételt is elkerülni.
A helyi adók első befizetési határideje
március 15-e, ezt követően tudja az önkormányzat megvizsgálni, hogy az elfogadott költségvetés a teljesített adóbefizetéseket követően hogyan alakul.
Fekete János
Balatonszárszó Nagyközség
polgármestere
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Tájékoztató az újonnan elnyert és a folyamatban lévő
pályázatokról
Örömmel tájékoztatom a lakosságot,
hogy 2020. januárjában Önkormányzatunk
által az elmúlt hetekben benyújtott, kettő
igen jelentős pályázattal kapcsolatban is
kedvező támogatói döntés született. A
Mikszáth Kálmán utcai Központi strand
fejlesztésére és a bölcsőde bővítésre benyújtott projekt is vissza nem térítendő
támogatásban részesült.

Az Önkormányzat a Magyar Falu
Program keretében meghirdetett Orvosi eszköz c. pályázati kiírásra nyújtott
be pályázatot. A projekt által egészségügyi alapellátáshoz és egyéb szakirányú
egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó
eszközök beszerzése valósítható meg.
Az elnyert vissza nem térítendő támogatás összege 4.998.211 Ft.

„Strandfejlesztés - Balatonszárszó,
Mikszáth K. u. 2. szám alatti strand”

„Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása”

A Magyar Turisztikai Ügynökség 2019ben indította el a szabadvízi strandok fejlesztésének harmadik ütemét.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata a Mikszáth K. u. 2. szám alatti központi strand fejlesztésére nyújtott
be pályázatot 2019. november 29-én. A
támogatói döntés értelmében a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
52.860.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette az Önkormányzatot. 10.160.000 Ft összeg egységes
arculati tájékoztató eszközök kialakítására
és egységes megjelenésű öltözőkabinok
létesítésére fordítható, a fennmaradó
42.700.000 Ft támogatásból pedig a
jelenlegi vizesblokkok felújítása, 2 db
családi mosdó, egy klimatizált baba-mama
szoba, valamint egy önálló gyermekbarát
zuhany és illemhely kialakítása valósulhat
meg. A biztonságos vízbejutás feltételeinek
megteremtése érdekében kialakításra kerül
a 450 m2 partszakaszhoz csatlakozó napozóstég, egy darab akadálymentes és három
darab vízbejutást elősegítő lejáróval.
A projekt tervezett befejezésének napja: 2020. november 15.

Az Önkormányzat a Magyar Falu
Program keretében meghirdetett Kistelepülések járda építésének, felújításának
anyagtámogatása c. kiírásra nyújtott be
pályázatot. Az elnyert, vissza nem térítendő támogatás összege 4.949.817 Ft,
mely járda javításhoz, felújításhoz szükséges anyagok beszerzésére fordítható.
A projekt eredetileg tervezett megvalósítási helye a Dózsa György utca lett
volna. A rendelkezésre álló támogatási
összeg a Dózsa György utca 1. és 39.
szám közötti ingatlanok közé eső járdaszakasz anyagköltségének finanszírozására lett volna elegendő. Tekintettel
arra, hogy az utca teljes hosszát érintő
felújítás 25.000.000 Ft-os beruházásból lett volna megvalósítható, melyet
a 2020. évi költségvetés jelenleg nem
tesz lehetővé, ezért a Képviselő-testület
2020. február 11-i ülésén arról döntött,
hogy a Hősök tere 7. számtól a Szóládi
utca 20. számig terjedő járdaszakaszt
újítja fel. Az eredetileg tervezett megvalósítási hely megváltoztatása által
a település egyik legforgalmasabb részén futó közlekedési útvonal kaphat
esztétikusabb megjelenést.
A megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2020. augusztus 31.

„Balatonszárszói mini bölcsőde bővítése”
A 2020. január 22-i támogatói döntés
értelmében 130.000.000 Ft összegű
vissza nem térítendő támogatásban részül Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata, melyet a bölcsőde bővítésére
és eszközbeszerzésre lehet fordítani.
FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATOK:
„Házi orvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői alapellátáshoz, valamint belgyógyászati ellátáshoz szükséges eszközök és bútorok beszerzése”
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„A nemzeti és helyi identitástudat
erősítése”
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett A nemzeti és helyi identitástudat
erősítése c. kiírásra a Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház nagyterme és
színpada világításának korszerűsítésére
és közösségi programok szervezésére
nyújtott be pályázatot az Önkormányzat.
Az elnyert, vissza nem térítendő támogatás összege 19.812.004 Ft.

A Művelődési Ház világítás technikája
14.998.700 Ft-ból újulhat meg. A munkálatok a tervek szerint nyáron kezdődnek el,
amikor kevesebb a program a nagyteremben. A fennmaradó 4.813.304 Ft támogatási összegből közösségi rendezvények,
a május elsejei és a gyermeknapi rendezvények programjainak egy része, valamint
eszközbeszerzés (30 db sörpad) finanszírozható.
A projekt keretében egy fotópályázat is
lebonyolításra került. A pályázati anyagokból tervezett kiállítás új időpontban kerül
megrendezésre a Közös Önkormányzati
Hivatal épületében. Ehhez kapcsolódóan
új kiállítási paravánok megvásárlása is folyamatban van. A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2020. december
31.
„Önkormányzati épület energetikai
korszerűsítése”
Az elnyert támogatás összege
50.000.001 Ft. A tervdokumentáció többszöri átdolgozása után idén megkezdődnek a felújítási munkálatok a Közös Önkormányzati Hivatal épületében.
„Balatonszárszó kulturális és aktív
turisztikai fejlesztése”
A vissza nem térítendő támogatás
összege 100.000.000 Ft. A projekt befejezési határideje: 2020. szeptember 30.
A pályázat keretén belül már elkészültek a kulturális örökséget bemutató
vitrinek, melyek a Közös Önkormányzati
Hivatal aulájában találhatók. A Csukás
Színházban fénytechnikai bővítés és 2 db
konténer öltöző telepítése történt meg, a
hozzá kapcsolódó víz-, villany- és szen�nyvízbekötésekkel. Az Erzsébet parkban
járda is e pályázat keretein belül készült.
Az eddig megvalósult fejlesztések értéke
összesen 61.598.755 Ft.
2020. évben még kialakításra kerülnek
a „Vers utca” megállóhelyek, Csukás mesefigurákkal egy Mesepark és egy mezítlábas sétapark. Idén nyáron szeretnénk
felavatni Csukás István bronzszobrát is a
róla elnevezett színház előtt.
		
		

Fekete János
polgármester

Ez történt

Szárszói Farsangoló
Immár negyedik alkalommal került
megrendezésre a Szárszói Farsangoló
közös összefogásként a Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület és a Családosok Szárszóért Civil Szervezet szervezésében. A szerencsés zsűri végig
kóstolhatta és bírálhatta a fánksütő
versenyre készült finomságokat. Különféle farsangi ínyencségekkel színesítették a csapatok a délutánt. Amíg a
nagyobbak a fánkokat sütötték, addig
a kisebbeket farsangi vidám játékokkal, mókás vetélkedőkkel, kézműves

foglalkozással, csillámtetoválással és
baba sarokkal vártuk. Egy nagyon jó
kis családias délutánt töltöttünk együtt
a résztvevőkkel. Nagyon örülünk, hogy
idén ennyien eljöttek, és ilyen sokan
beöltöztek. Természetesen a jelmezben érkezett gyerkőcöket idén is ajándékokkal jutalmaztuk.

Debreceni
Utazás Kiállítás
A 30. Debreceni Utazási Kiállítás
díszvendége a Balaton volt. Közönségszavazatok alapján a Legszebb
Stand díjat kapta, köszönhetően a
mi Nagy Ho-ho-horgászunknak. Ezt
követően a Budapesti Utazás Kiállításon is bemutatkoztunk.

Németh Klaudia
Fiatalok Balatonszárszóért
Egyesület elnöke

Idősek
köszöntése

Polgárőr bál
A Balatonszárszói Polgárőr Szervezet idén tartotta a 9. Farsangi bálját.
Ismét nagy sikert aratott, a zenészek fél 5-ig húzták a talpalávalót.

Zsombor Kálmán nyugalmazott
lelkipásztort és Átol Lajosnét 90.
születésnapjuk alkalmából Fekete
János polgármester és Németh
Klaudia, a humán bizottság elnöke
köszöntötte.
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Ez történt

NABE - Játsszunk együtt!
A Nők a Balatonért Egyesület idén
ünnepelte a 25. évfordulóját Balatonalmádiban, közleményükből egy részlet.
„A balatoni nők sok szép célt tűztek maguk elé. Most, 25 év elteltével a
NABE húsz helyi csoportjának vezetője

A NABE szárszói csoportja 10. alkalommal is sikeresen megszervezte a
Játsszunk együtt! játékos vetélkedőt, amelyen 9 csapat vett részt.

jékoztató fórumok, részvétel a települések jeles napjain, információs sátor,
játszóház, kiadványok sokasága bizonyítják az egyesület aktív civil részvételét a balatoni polgárok közös dolgaiban.”
Balatonszárszón a helyi NABE csoport
idén tízedik alkalommal - és ebben a
formában utoljára - rendezte meg a
„Játsszunk együtt!” rendezvényt. Sok
civil szervezet és baráti társaság vett
részt rajta. Nagyon jó hangulatban telt,
sokat nevettünk. Voltak olyan kérdések
a játékban, amik nem voltak annyira
ismertek a Balatonnal kapcsolatosan,
így mindenki megtudott valami újat. A
nagyterem a kultúrházban szinte megtelt. Első helyezett természetesen lett,
de a lényeg az volt, hogy együtt töltsünk pár órát. Köszönjük mindenkinek
a részvételt és a segítséget. Jövőre
folytatjuk, de egy kicsit más keretek
között.
Horváth-Kusiak Kinga
NABE tag

Testvértelepülésünk Gyergyóalfalu

Nőnap

Gyergyóalfalu a Gyergyói-medence
egyik legnagyobb és legrégibb települése, községünk régóta kapcsolatot
ápol vele, ami 25 évre vezethető vis�sza, így az egyik legrégebbi testvértelepülésünk közé sorolható. A képviselőtestület nagyon fontosnak tartja ezen
kapcsolatok ápolását, ami a közösségek épülését segíti elő. Idei évben látogatást tettek településünkön, majd

tekintette át, mit teljesítettünk közülük. Parkokat, zöldfelületeket hoztunk
létre, és gondozzuk is őket. Kilenc emlékhelyünkön szobor vagy tábla óvja a
feledéstől nevezetes balatoni nők - a
balatoni nagyasszonyok - emlékét. Tá-

Önkormányzatunk is tiszteletét tette a
náluk megrendezett testvér települési
találkozón. Ez az utazás nagyon jó lehetőséget adott baráti találkozókra is,
melyek nagyon hasznosak voltak. Lehetőségünk volt más települések vezetőivel való találkozásra, eszmecserére,
tapasztalatcserére.
		
Németh Klaudia
		
képviselő

A Füred Rock Szín Kör zenés műsorával
köszöntöttük a hölgyeket a Nemzetközi
Nőnapon, március nyolcadikán.

Baba-Mama Klub
farsangja

Képünkön Gyergyóalfalu és testvértelepüléseinek vezetői láthatók.
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Február a farsang ideje. A Baba - Mama
Klubban a legkissebbek is jelmezbe
öltöztek, vidám délelőttöt töltöttünk
együtt.

Ez történt

Szülői Munkaközösség Jótékonysági Retro Disco-ja
A Szülői Munkaközösség rendezvényére március 7-én szombaton került sor.
Délután 13 órától vártuk a gyerekeket
a Művelődési Házba, ahol tini disco keretében zajlott egy jó hangulatú program.
Játékos feladatokkal szórakoztattuk a
gyerekeket. A délután folyamán lehetőség volt a szülők által felajánlott sütik és
ropogtatni valók elfogyasztására. A Szülői Munkaközösség pizzát rendelt a gyerekeknek és a Rianás Szikvíznek köszönhetően szörpöt is készítettünk. A délutáni
rendezvény 18 óráig tartott, ezt követte
a Jótékonysági Retro Disco. Nagy sikert
aratott a régi idők zenéje, öröm volt kicsit
visszautazni a múltba.
Mindkét rendezvényen tombolasorsolás is zajlott, rengeteg értékes felajánlást
köszönhetünk a támogatóinknak.
Nekik és a szülőknek külön köszönjük
az önzetlen segítséget!
Hegedüs Miklósné Kocsonya Erika

Házasságkötések és születések
Házasságot kötöttek Bartha Lili Márta és Györ Ferenc 2020.02.15.
2020. 02. 27-én megszületett Reichert Ábel,
Reichert Anikó és Reichert Tamás kisfia.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

Lezárult „Az én Balatonszárszóm” fotópályázat
A fotópályázat a Magyar Falu Program
keretében, A nemzeti és helyi identitástudat erősítése című alprogram támogatásával valósult meg. A pályázati kiírás
három témát jelölt meg: 1. Helyi értékek
bemutatása: épített, természeti és szellemi örökségünk; 2. Helyi közösségi élet; 3.
Helyi események. Két korcsoportban: 14
év alatt és 14 év felett.
A felhívásra összesen 70 fotó érkezett. A háromtagú szakmai zsűri, amelyet Nagyné Kelemen Krisztina, Daria
Nagy-Narbutt és Szőke György alkotott,
a következőképpen értékelte a beküldött
fotókat. A három kategóriában egy-egy
első helyet és négy különdíjat adott ki.
1. díj:
• Helyi értékek bemutatása - Birkás

Sándor: Szárszó part című fotósorozat
• Helyi közösségi élet - Takács Kata:
Szárszói aranyélet
• Helyi események - Kaszás Klára:
Minden esti program a naplemente
Különdíjban részesült - Balázs Zoltán:
Verseny, Kállai Kotász Zoltán: Kóstoló a
pincesoron, Kilvinger Gábor: Süsü megérkezett, valamint a legfiatalabb (14 év
alatti) korosztályban Stágl Sebestyén:
Csukás Színház című fotóval.
A beérkezett összes kép kiállításra
kerül, amelynek a március 20-ra tervezett megnyitóját el kellett halasztanunk
a koronavírus járvány miatt kialakult országos veszélyhelyzet miatt. A díjkiosztóval egybekötött megnyitót egy későbbi
időpontban, az eredeti terveknek megfe-

lelően a Polgármesteri Hivatalban megrendezzük. Köszönjük szépen a beküldött
sok értékes fotót.
		
		
		

Dancsecs Klára
művelődési ház
mb. intézményvezető
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Iskolai hírek

Bűvösvölgy
Március 3-án a felső tagozatosok
közül 42 tanuló vehetett részt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság pályázatán. A tanulók a program keretein belül ellátogathattak a Bűvösvölgy
Médiaértés-oktató Központba, ahol
interaktív foglalkozásokon mélyíthették el ismereteiket a média világában.
A gyerekeknek lehetőségük volt híradót forgatni, kipróbálhatták magukat
hírszerkesztőként és hírolvasóként.
Készíthettek magazint, belekóstol-

hattak a címlapszerkesztésbe és a
cikkek elkészítésébe. Készíthettek saját kisfilmet autósüldözéssel, persze
biztonságos keretek között, modern
greenbox technológiával. Emellett lehetőségük volt ismerkedni az internet
világával, megismerve annak veszélyeit, és előnyeit. A kisebbek mesefilmet
szinkronizálhattak, a nagyobbak pedig
készíthettek önálló rádióműsort is.
		

Horváth-Vaskó Gábor

A Balatonföldváron megrendezésre kerülő kis mesemondók versenyén Hegedüs Panna és Bónay
Enikő képviselte az iskolát. Mindkét tanuló aranyminősítést kapott.
Gratulálunk nekik és felkészítőiknek, Élő Emília és Resli Réka tanítónőknek.
A 8. osztályosok osztályfőnökükkel (Vinkler Laura) és az iskola
tanáraival közösen készültek életük
eddigi legfontosabb döntésének
meghozatalára, a pályaválasztásra.
A tanulók részt vettek a középiskolák „nyílt napjain”, s január 18-án a
végzős diákokból 14–en írták meg
a központi írásbelit.

A Lázár Ervin Program keretében 2020. február 11-én a 3. osztályosok, 25-én az ötödikesek Presser Gábor - Sztevanovity Dusán: A
padlás című előadását nézték meg
Székesfehérváron a Vörösmarty
Színházban. A 6. osztályos tanulóink 2020. február 19-én a Fővárosi
Nagycirkusz előadását tekintették
meg. A nyolcadikosok a Pesti Színház művészeinek előadásában a Pinokkio című darabot látták.

Két tanítványunk, Breglovics Bianka és Végh Tamás Gyula bekerült
a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumba az Arany János Tehetségprogramba.
Szép hagyomány iskolánkban, hogy minden év februárjában, jó hangulatban együtt búcsúztatjuk a telet és várjuk a tavasz beköszöntét. Az osztályok ötletes jelmezekbe öltöztek, vidám táncokat adtak elő.
A második osztályosok a farsangi időszak utolsó napján az elmúlt év
rossz emlékeit vetették a tűzre. Ők nem Kiszebábot égettek, hanem balatoni nádból készült tutajt. Hangos zajokkal, népi mondókákkal ijesztették
el a telet.
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Hírek
Április 07-én Költészetnapi
versmondó verseny

Óvodai, bölcsődei hírek
A Százszorszép Óvoda falai közt
sok-sok vidám esemény történik nap
mint nap. Elég visszagondolnunk januári mese délelőttünkre, vagy a farsangi készülődésünkre, mikor az apró
ovis csípők a „macarena”-ra riszálták.
Mind a készülődés, mind a farsang
fantasztikusra sikeredett. Hagyományteremtő kezdeményezésünknek olyan
szívmelengető visszajelzése volt, hogy
jövőre is így tervezzük megrendezni a
farsangunkat nagy családi körben a
művelődési házban. Köszönjük a szülőknek, nagyszülőknek a finomabbnál
finomabb süteménykölteményeket, és
a farsangi játékokban való aktív részvételt! Öröm volt látni, hogy a hétköznapok nehézségeit letéve, minden felnőttben ott van még a gyermek.

A kacorkirály című mese előadása

Farsangi játékok

A répa című mese előadása

Balatonszárszó teniszcsapata Dabas
városában

A mesterpedagógusi cím a legmagasabb elérhető fokozat egy pedagógus
életpályán, amit meg lehet pályázni.
Az addigi életút és a szakmai fejlődésre épülő mesterprogram megalkotása
adja az alapot. Mesterpályázatomat
az itteni gyermekekért írtam abból a
célból, hogy a mozgásfejlesztésükön
keresztül minden gyermek iskolaéretté
váljon a kívánt időre. Programom alapja a Mozgáskotta Módszer bevezetése
és alkalmazása. Örömteli használatából már ízelítőt is adtam a gyermekeknek, kolléganőknek.
			 Magda Ilona
			
óvodavezető

Hírek
Április 27-28-29 Óvodai
beiratkozás

Február utolsó szombatján 12 fős
teniszcsapatunkat meghívta - immáron második alkalommal - Dabas város
teniszcsapata. A gyönyörű egyéves
teniszcsarnokban összesen 36 mérkőzést kellett lejátszani a 6-6 párosnak. A házigazdák már több mint egy
éve edzenek és versenyeznek a csarnok gyors pályáin, a mi csapatunk viszont a tavalyi mérkőzés óta először.
Így is mi számítottunk esélyesnek,
mert az elmúlt években összesen háromszor játszottunk házigazdáinkkal
és mindhárom alkalommal győztünk.
Házigazdáink kihasználva a számukra
megszokott gyors pályát, meglepően
nagy fölénnyel legyőzték csapatunkat. Sajnos a szerencse sem volt a
mi oldalunkon, tíz rövidítésből csupán

kettőt nyertünk. Mindezt feledtette velünk a nagyszerű vendéglátás, amiben
részünk volt. Kikaptunk ugyan, de egy
csodálatos napot zártunk. Köszönet
a szervezésért Suhajda Tamás, Szabó
László, Tomor László klubtagjainknak,
akik ezúttal Dabas csapatát erősítették. Már várjuk a júliusi szárszói vis�szavágót.
			 Vicha Attila

Balatonszárszói Nagyközségi
Sportegyesület 2019/2020-as
évadzáró közgyűlése kitűnően
sikerült. Örömmel láttuk, hogy a
szakosztályok sportolói és támogatói ilyen nagy létszámban részt
vettek rendezvényünkön.
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A Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai

István Ildikó

Hegedüs Ágnes

Kálosiné Gyimesi Mária

Gipp Istvánné

Képviselő-testületi ügyek, titkársági
ügyek, birtokvédelem
Iroda: 9
Mellék: 117

Titkársági ügyek, állatvédelmi ügyek
és panasz ügyek
Iroda: 1
Mellék: 101

Humánpolitikai ügyek,
titkársági ügyek
Iroda: 2
Mellék: 123

Szociális ügyek, házi segítségnyújtás, szociális
étkezés, közfoglalkoztatással kapcsolatos ügyek

Stikkelné Kazsoki Margit

Zerginé Kovács Márta

Gángó Bernadett

Varga-Matiscsák Rita

Idegenforgalmi adó,
iparűzési adó
Iroda: 4
Mellék: 105

Gépjármű adó, adó-és értékbizonyítvány
kiállítása, talajterhelési díj, végrehajtás
Iroda: 4
Mellék: 105

Építményadó, telekadó,
magánszemélyek kommunális adója
Iroda: 5
Mellék: 106

Kereskedelmi, ipari és szálláshely ügyek, lakcím
bejelentés, hagyatéki ügyek, mezőgazdasággal
kapcsolatos ügyek

Böröcz Balázs

Balázs Zsuzsanna

Papp-Rácz Renáta Irén

Iráziné Németh Anikó

Műszaki és településrendezési ügyek,
közterület-használati ügyek
Iroda: 8
Mellék: 118

Adminisztrációs és
ügyviteli feladatok
Iroda: 10
Mellék: 116

Pénzügy, költségvetés,
gazdálkodás
Iroda: 12
Mellék: 109

Szabóné Balassa Mónika

Gipp Márta

Palatinus Zsanett

Kauer Rita

Pénzügy,
házipénztár
Iroda: 12
Mellék: 109

Balatonszárszó és Kötcse
óvodák és konyhák
Iroda: 12
Mellék: 110

Pénzügy, Kötcse és Nagycsepely
községek könyvelése
Iroda: 12
Mellék: 110

pénzügy, költségvetés,
gazdálkodás
Iroda: 11
Mellék: 111

vezető-főtanácsos

főmunkatárs

közterület felügyelő
Közterületi ügyek

Iroda: 7

Mellék: 108

főelőadó
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Központi telefonszám: +36 84 362 501

vezető-tanácsos

főelőadó

főmunkatárs

előadó

főtanácsos

főelőadó

ügykezelő

főelőadó

főmunkatárs

Iroda: 3

Mellék: 122

vezető-tanácsos

Iroda: 6

Mellék: 107

főelőadó

főtanácsos

Központi telefonszám: +36 84 362 501

Horváthné Daróczi Mónika
ügykezelő

Turi Lászlóné

Iktatás és irattározás

hivatalsegéd

Mellék: 114

A Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai

Nagycsepelyi
Kirendeltség

Kötcsei
Kirendeltség

Medovarszki Mária

Reichertné Földesi Katalin

Nagycsepelyi pénzügyi, adó- és
igazgatási ügyek

Kötcsei pénzügyi, adó- és igazgatási
ügyek, anyakönyvi ügyek
Telefon: +36 84 367 531

főtanácsos

Telefon: +36 84 567 032

főelőadó

Egészség és életmód

Megújulás
Sokak örömére, januárban újra megnyitotta ajtaját az Emotion Fitness. Sok
év kihagyás után, megújulva családi
vállalkozásként várja vendégeit Balatonszárszón a Szemesi utca 2/c szám alatt
a Balaton egyik legmodernebb fitness
terme. Life Fitness kardió és erősítő gép
parkkal várja a fiatal és idősebb korosztályt egyaránt. Színes csoportos órák
várják a kedves érdeklődőket. Lehetőség
van forró finn szaunában relaxálni, álló
és fekvő szoláriumban barnulni, feltöltődni. Magyarország egyik legismertebb
táplálék kiegészítője, BioTech USA termékek széles kínálata segít mindenkinek
elérni a célját, megőrizni egészségét. A
zenés, táncos, dinamikus órák kedvelőinek a Zumba, Cardio Dance és Step
Aerobic órák nyújtanak lehetőséget.
Akik nyugtatóbb, relaxáló órákon vennének részt, számukra a Kundalíni jóga

és BodyArt a megfelelő. A Kis-Baba-Mama Jóga mind a kismamáknak, mind
a már kisbabás mamáknak jó mozgás
lehetőség. A gyerekekről sem feledkeztek meg, gyerektáncra és gyerek jógára
is jöhetnek a gyerkőcök. Gerinc Torna
órákon megelőzhetőek, javíthatóak a gerincproblémák, illetve az RTM órákon a
has sérüléseit javíthatjuk és előzhetjük
meg azokat, mindemellett erősítésre is
ajánlják. Havonta 2x lehetőség van Léleküdítő Hangfürdőn is részt venni, mely
hangszerek hangjával vezetett relaxáció. Mindenki megtalálhatja a számára
megfelelő mozgásformát, tudatos edzés
mellett a test, lélek és a szellem hármasságának harmóniáját. Hétfőtől Péntekig
8-20 óráig, szombaton 8-14 óráig várnak
mindenkit sok szeretettel.
		

Szanyi Nagy Tamás

A Balatonföldvári Kistérségi
Egészségfejlesztési Iroda által
szervezett 2020. február 24-től
- június 6-ig folytatódó mozgás
programok órarendje
Az országosan kialakult járványügyi
helyzetre való tekintettel, a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás elnökének döntése, hogy a Balatonföldvári
Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda által
működtetett MOZGÁSPROGRAMOK, beleértve az óvodai úszást is, március 16tól a veszélyhelyzet fennállásáig MINDEN
TELEPÜLÉSEN ELMARADNAK.
		
Dikó Regina
		
EFI irodavezető
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Vállalkozók bemutatása

AJÁNDÉK KUCKÓ
Mihályiné Molnár Zsuzsanna,
egyéni vállalkozó
vagyok,
három
gyerekes családanya és harminc
éve vagyok férjnél.
Nagykanizsán születtem,
de féléves koromban Balatonszárszóra kerültem. Gyermekeim a helyi óvodába, iskolába jártak, ebből kifolyólag voltam SZMK elnök, Családosok
Szárszóért civil szervezet elnöke és
kis falunkban korábban képviselő is.
Mindezek mellett, 21 éve működtetem vállalkozásomat és folyamatos
fejlesztéssel mindig arra törekszem,
hogy a helyi igényeket kielégítsem.
Az elmúlt években megéltünk egy-két
gazdasági válságot, de az üzletet sikerült fenntartani és üzemeltetni. Az árukészletem az évek során nagyon sok

termékkel bővült, így - ahogy a vevőim
szokták mondani - szinte minden kapható. A szezon májustól szeptemberig
tart, és ez idő alatt az itt lakókat, az
üdülő tulajdonosokat és a nyaralókat
is vendégeim között köszönthetem az
üzletemben.
Egyik fő profilunk az újság (napi-,
hetilapok, magazinok, stb.), az internet
elterjedése ellenére szerencsére még
mindig sokan olvassák a papír alapú
kiadványokat is. Sokrétű vásárlóközönség igényeinek a kielégítésére törekszem, így ha tűkészletre van szükség,
vagy csak egy konzerves macskatápra,
nálam azt is megtalálják. Eladóként a
személyes kapcsolatot tartom a legfontosabbnak, emiatt naponta tapasztalhatom, hogy a vásárlás személyesebbé
válik egy közvetlen beszélgetés során,
amikor információkkal szolgáljuk egymást a helybeli lakosokkal és az itt
üdülő turistákkal.

Télen egy rövidített nyitva tartással
ugyanúgy készséggel állok a szárszóiak rendelkezésére!

Cím:
Balatonszárszó, Fő utca 4.
Tel.:
06(30)26-79-040

TŰZÉP - Mihályi és Fiai Kft.
A Mihályi család vállalkozó szellemű. Mihályi Kálmán és testvére, Mihályi Tibor tizenhét éve építőanyag
kereskedéssel foglalkozik, kezdetben
a főút mellett édesapjukkal, majd a
Zrínyi utcai Tűzép telepen.
Szóródó árukon kívül és az építkezéshez, felújításokhoz szükséges soksok termék mellett cementet, téglát,
tűzifát, cserepet, szenet, meszet és
gázpalackot is forgalmazunk. Folyamatosan fejlesztjük cégünket, eszközparkunkat. Legutóbb például kombinált
földmunka géppel bővült gépparkunk,
amellyel alapásást, tuskózást, tereprendezést is sokkal hatékonyabban és
magasabb színvonalon tudunk biztosítani a megrendelőinknek.
Ezúton is köszönjük vásárlóinknak,
hogy nap mint nap megtisztelnek bizalmukkal és továbbra is egész évben
állunk rendelkezésükre és folyamatosan azért dolgozunk, hogy az egyedi

Cím:
Balatonszárszó,
Zrínyi M. utca 20/c.
Tel.:
06(30)56-03-704;
06(30)56-03-05
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igényeket is magas színvonalon elégíthessük ki!
A megújult Szárszói Hírmondónak
pedig köszönjük, hogy lehetőséget

kaptunk a bemutatkozásra, és különösen örülünk annak is, hogy hosszú
évek után végre lehetőséghez juthatnak a szárszói, helyi vállalkozások is.

Április a Költészet Hava

Költészet napi rejtvény
A válaszokat fentről lefelé írd be!
1. József Attila fiatalabbik nővérének keresztneve. 2. Eredeti tárgy a József Attila Emlékházban.
3. Az idősebbik nővér keresztneve. 4. A jármű, ami 2017. december 3-án Ferencvárosból érkezett Szárszóra.
5. A város, ahol Attila középiskolába járt. 6. Konferenciaközpont Szárszón és kórusunk nevének rövidítése.
7. Vasútállomás mögötti park neve. 8. Az egyik utolsó vers címének kezdése.
9. Az emlékházul szolgáló épület eredeti elnevezése. 10. Ez a múzeumi tárgy is a költőé volt.
11. A málházó, aki jelen volt a költő halálakor. 12. Milyen elemekből áll a költő Balaton-parti emlékműve?
13. Az emlékház épületének eredeti funkciója. 14. A tanárnő, aki nem felpattant a Pegazus hátára, hanem
vállára vette. Díszpolgárunk. 15. Attila utolsó nagy szerelme. 16. 6 éven keresztül Attila élettársa volt.
17. „Somogyi diák”. Költő, aki a Költészet napi rendezvények régi vendége volt, és emlékfája van. 18. Attila
ezen a településen nevelőszülőknél élt. 19. A vasutas, aki szolgálatot teljesített Szárszón Attila halálakor.
20. Ez az épület állt a Szóládi és az Ifjúság utca sarkán régen. 21. Ilyen fajtájú fák állnak a költő első sírhelyénél.
22. Kaposfüreden élő költő, a Költészet Napja „kócos kis ördöge”. 23. A nyomozó vezetékneve, aki a véletlen
balesetet látja valószínűbbnek.
24. A körorvos, akit a végzetes
napon a halotthoz hívtak. 25. Újságíró, a község szülötte, a Vers
utca megálmodója. 26. Dunántúli
költő, ismerte Attilát, a költészet
napi rendezvények vendége volt
többször is.
27. A bábaasszony asszonyneve,
aki fiatalon látta Attilát Szárszón.
Díszpolgárunk. 28. Az intézmény,
ami előtt a költő egész alakos
szobra áll. 29. A József Attila emlékmű alkotójának neve.
30. A „Mama” itt született. 31.
Díszpolgárunk, ő a 60-as, 70-es
években szervezte a Költészet
napi megemlékezéseket.
32. Költő, a Kaposvári Tanítóképző Főiskola tanára volt. Nemzedékeket tanított vers-szeretetre.
33. A panzió, ahol először lakott Attila Szárszón. 34. Költő, a
fonyódi gimnázium matematika
tanára volt.
35. Egészítsd ki: „……….. csak
pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen.” 36. Mi a vers
címe? „Batyuba szedte rongyait a
nyár…” 37. Egy színész-házaspár
is otthonra talált nálunk. A férfi
neve?
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Sport

Karate hírek

A sportegyesület karate szakosztálya
január végén tartotta a hagyományos
vizsgáját, amit minden résztvevő sikeresen teljesített. Az első versenyünk a Sakura Kupa volt Szombathelyen, február
15-én. A 15 egyesület 140 versenyzője
között az alábbi eredményeket értük el:
• Szappanos Lídia 12-13 éves kata 5.
hely, kumite 5. hely,
• Vincze Árpád 21-35 éves kata ezüst
érem, 36-49 év arany érem,
• Kiss Zsuzsa 21-35 éves kata arany
érem, 36-49 éves kata ezüst érem,
• Somogyi Péter 36-49 éves kata ezüst
érem,
• Csapat kata (Vincze Árpád, Kiss Zsuzsa, Somogyi Péter) arany érem.
Február 22-én Dunaharasztiban jártunk a Halom Kupán. Eredményeink:
• Nagy Rebeka 11 éves kata arany
érem, kumite ezüst érem,
• Szappanos Lídia 12 éves kumite
arany érem,
• Molnár Izabell 13 éves lány kumite
arany érem,
• Kiss Zsuzsa felnőtt női kata arany
érem,
• Vincze Árpád felnőtt férfi kata arany
érem.
Február 29-én ismét Dunaharasztiban
versenyeztünk, ezúttal a Happy Kids Kupán, melyen 19 egyesület több mint kétszáz versenyzője vett részt. Eredményeink:
• Feledy András 7 éves shiko dachi
bronz érem, szivacs kumite bronz érem,
• Lakatos Dominik 11 éves kata bronz
érem, kumite ezüst érem,
• Konc-Gáll Anna 9 éves kumite ezüst
érem, kumite bronz érem,
• Somogyi Bálint 7 éves shiko dachi
arany érem, kumite ezüst érem.
		
Somogyi Péter
		
edző

Dr. Mészáros János és Dr. Mocsai
Lajos a 2019 év során elért kiemelkedő
nemzetközi sikerei, eredményességéért
Somogyi Péternek elismerést
adományozott.
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Futball hírek
Felnőtt csapat Megye III. - Őszi bajnokság 2019-2020
Új felnőtt csapatot kellett építeni. Mert
az évek folyamán sajnos egyre alsóbb
osztályba kerültünk. A végén már önálló
felnőtt csapata sem volt Balatonszárszónak. Sikerült sok szervezéssel és utána
járással felépíteni a mezőny legfiatalabb
csapatát. Az őszi bajnokságot az ötödik
helyen fejeztük be. Kocsis Gyula öt gólt
rúgott. Tavaszi szezonra 15 pontot tervezek. Sikerült négy játékost igazolnunk. A
szezon végére szeretnénk minél jobb helyezést elérni.
Pár szó a közgyűlésről: Megtiszteltetés volt számomra a részvétel. Ritka

történet, hogy a Polgármester, Alpolgármester és a képviselők is rész vesznek az
eseményen. Mosolygós embereket láttam, ami tükrözi a hovatartozást. Akiket
nem ismertem, azok is nyíltak voltak. A
szakosztály vezetők, edzők beszámolói
lényegről szóltak. Külön elismerés a karate edzőnek a „gyászszünet” megemlékezés miatt. Nagyon jó volt a szervezés,
finom volt a vacsora, köszönöm a magam
és csapatom nevében.

U19 csapat őszi szereplése

„Bárki. Bármivel.
Bárhogy” - kalandos autózás
Afrikában

A 2018-19–es szezont a harmadik helyen zárta a csapat. Sokáig versenyben
voltunk az aranyéremért, de a szezon végére csak a harmadik helyen végeztünk.
Minden játékosom remek teljesítményt
nyújtott, de ki kell emelnem házi gólkirályunkat, Takács Dávidot. Dávid harmadik
helyen végzett 33 góllal a megye III. osztály U 19–es góllövő listán. A 2019-2020as szezon felénél a negyedik helyen áll a
csapat a téli szünetben. Idén is célkitűzés
az első háromban való helyezés. Az utóbbi két évben sikerült a legsportszerűbb
csapat díját is bezsebelnünk. Büszke vagyok a srácokra a hozzáállásuk és kitartásuk miatt. Mindent megteszünk, hogy a
szezon végén a dobogó valamelyik fokára
állhassunk.
		
Ifj. Sarang Sándor
		
edző

U15
2020 januárjában U15-ös futsal csapatunk csoportjában második helyen
végzett, így kiharcolta a megyei elődöntőbe jutást, ahol értékes tapasztalatokat szerezhettek.
U14
A felkészülés a tavaszi időszakra
folyamatosan zajlik, több edzőmérkőzésen fogunk részt venni, hogy az április elején kezdődő bajnokságot már a
lehető legjobb formával indíthassuk.
Egy mérkőzésen már túl vagyunk,
Enying csapata látogatott hozzánk, a
mérkőzést jó játékkal, nagyarányú győzelemmel zártuk.

		
		

Szukován Tamás
edző

A Budapest-Bamako rali fapados Dakarként is ismert magyar szervezésű afrikai autóverseny. A rali 2016 óta minden
második év januárjában indul Budapestről, és két-három héttel később valamelyik nyugat-afrikai ország fővárosában ér
véget. A rali jótékonysági célokat is szolgál, és mindig részt vesz rajta egy hazai
híresség is.
Férjem, Metzker István és fiam, Metzker Márk sokadik alkalommal vágott neki
a kalandnak január végén. Távoli, ismeretlen vidékekre is elvitték Balatonszárszó hírét a Csukás Színház, a Kistehén
Burger Étterem és a Herbsymphony logóival díszített autójukon. 2020-ban minden
eddiginél messzebbre vitték a szervezők
a résztvevőket, egészen Nyugat-Afrika
szívéig. Az útvonal nehéz és kihívásokkal
teli volt. Hihetetlen élményekkel, tapasztalatokkal és sok-sok új barátsággal gazdagodva végül Guinea fővárosából repült
haza István és Márk a közel 8000 km-es
utazás után.
Metzkerné Horváth Katalin

Jó tudni

Hasznos információk
Orvosi ügyelet(Balatonföldvár): +36-84/340-113;
Gyermekorvosi rendelő: +36 84/363-370; Fogorvos: +36 84/ 363-999
Háziorvosi rendelés: +36 84/ 362-778 és +36 30/ 9621-133, +36 30/ 4151-569
Tamáskóné Eszlári Szabina védőnő: +36-84/362-776, mobil: +36-70/279- 5320
Ingyenes segélyhívó telefonszámok:
104 - Mentők, 105 - Tűzoltók, 107 - Rendőrség, 112 - Központi segélyhívó
Rendőrségi körzeti megbízott hívószáma: +36-30/441-9318, +36-30/916-6534
Közvetlen helyi rendőrség telefonszáma: +36-20/448-7941
Helyi polgárőrség telefonszáma: +36-30/578-1385
Közterület-felügyelet telefonszámai: +36-30/830-4221 és +36-30/828-6675
Polgármesteri Hivatal: +36-84/362-501

Gyászjelentés
• Fonai János •
2020.02.05.
• Kakas Mihajlo Alexander •
2020.02.07.
• Wendl Jenőné (Ferenczi Ilona) •
2020.02.07.
Részvétünket fejezzük ki a gyászoló
családoknak.

Kedves balatonszárszói vállalkozók!
A Szárszói Hírmondó állandó rovatot indít azzal a céllal, hogy bemutassa településünk vállalkozásait és
közelebb hozza a tevékenységüket
a helyi lakosokhoz, az itt üdülőkhöz,
valamint megismerjük azokat az embereket, akik mindezt építik napról
napra. Várjuk jelentkezését azoknak

a kisebb-nagyobb szárszói vállalkozásoknak, akik szívesen megosztanák
tevékenységük részleteit a Szárszói
Hírmondó hasábjain.
Jelentkezni a
szarszoihirmondo@gmail.com
e-mail címen keresztül lehetséges.

Magazin műsorral minden hónap
második és negyedik hétfőjén
19 órakor jelentkezünk:
2020. április 13-án és 27-én.
2020. május11-én és 25-én.
Ismétlés az adást követő szombaton
14 órakor, vasárnap 10 órakor,
hétfőn 19 órakor.
Kapcsolat: szarszotv@gmail.com
Youtube:
http://www.youtube.com/bszarszotv

Impresszum

SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ
Kiadja két havonta:
Balatonszárszó Nagyközség
Önkormányzata
Kapcsolat:
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.
Polgármesteri Hivatal: +36 84/362-501
www.balatonszarszo.hu
szarszoihirmondo@gmail.com
Tervezőszerkesztő, nyomda:
Siópress Kft.
Főszerkesztő:
Matkovics Diána
Szerkesztők:
Dancsecs Klára, Némethné Szabó
Magdolna, Ütő-Siklódi Anikó
Fotókat készítették:
Daria Nagy-Narbutt, Kilvinger Gábor
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A járványügyi vészhelyzetre tekintettel a programjaink megrendezéséről
folyamatosan tájékoztatjuk Önöket online felületeinken.

Túrázz Velünk!
KOPPÁNY TÚRA
Vezetett barangolás a

Balatonszárszó – József Attila Emlékház;
Szólád – Nezde szoborpark útvonalon.

2020.05.02.szombat
Helytörténeti menetleveles gyaloglás
Koppány vezér hagyatékát kutatva.

Indulás a József Attila Emlékháztól
délelőtt 10:00 órakor.
Időtartam: 10:00-16:00 óráig
Távolság oda-vissza körülbelül 20 km
Állomások: 10 db
A túra esős idő esetén elmarad!
További információ:
jaemlekhaz.szarszo@gmail.com
+36 30/ 8649-134

