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Pünkösdi gondolatok
Mi is történt Pünkösdkor? „Ötven nappal a föltámadása után, Pünkösdkor a
megdicsőült Jézus Krisztus kiárasztja
a Lelket és kinyilvánítja mint isteni Személyt, ezáltal a Szentháromság kinyilatkoztatása teljessé vált. Krisztus kül-

detése és a Lélek küldetése az Egyház
küldetésévé válik, mely arra szól, hogy
hirdesse és terjessze a szentháromságos közösség misztériumát.” (A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma 144.)
De felmerül a kérdés bennünk, hogy
hogyan tevékenykedik Krisztus és az Ő
Lelke a hívők szívében? Többféleképpen:
Először is Krisztus a szentségek által
közli testének tagjaival az Ő Lelkét és
Isten kegyelmét: a hét szentséget (Keresztség, Bérmálás, Eucharisztia, Bűnbánat, Betegek kenete, Egyházi Rend,
Házasság) Jézus rendelte, a Szentírásban megtalálhatjuk, hogy miképpen. A
Szentlélek által a feltámadt Úr működik.
Osztja különféle adományait és ajándékait minden kor emberének, így nekünk
is, ma is!
Másodsorban a Lélek szerinti új élet

gyümölcseit teremhetjük: „A lélek gyümölcsei viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség,
szelídség (szerénység), önmegtartóztatás (tisztaság).” (Galatákhoz írt levél 5,
22-23) A lélek itt mindkettőt: magát a
Szentlelket és a Lélek által éltetett belső, lelki embert is jelenti. Életünk ilyen
szép gyümölcsöket teremhet, ha hagyjuk, hogy az Úr Lelke vezessen minket!
Harmadik tevékenysége pedig, hogy
a Szentlélek az imádság tanítómestere:
Az imádság a lélek fölemelése Istenhez.
Hogyan forduljunk Istenhez? „Gyöngeségünkben segítségünkre van a Lélek is,
mert nem tudjuk, hogyan imádkozzunk
helyesen.” (Római levél 8, 26a)
Jézus valóban nem hagyott árván
minket!
		
Borza Miklós
		
katolikus esperes

Önkormányzati hírek

Tisztelt Olvasók!
Szeretettel köszöntöm Önöket. Az elmúlt hónapok legfontosabb önkormányzati
híreiről az alábbi tájékoztatást adom:
Júniusban befejeződik a Hivatal energetikai korszerűsítésével kapcsolatos pályázat megvalósítása. Ennek keretében megtörtént az épület nyílászáróinak cseréje,
az irodák tisztasági festése és kialakításra
került egy akadálymentes mosdó. A külső
szigetelés és színezés munkálatai még
folynak.

Folyamatban van a Szóládi utcai járda
egy szakaszának felújítása és a 130 millió
forintos bölcsőde bővítésre kiírt nyílt közbeszerzési eljárás. Ez utóbbi során kerül
majd kiválasztásra az építési munkákat
végző vállalkozó, és ezt követően kezdődhetnek meg a munkálatok.
Van több benyújtott, de még el nem
bírált támogatási kérelme is az Önkormányzatnak. Egyik a Belügyminisztérium
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útfelújítási pályázata, melynek keretében
a Kültelek, a Tábor és a Gesztenye utca
nagyon rossz állapotban lévő útburkolatát
szeretnénk a 20 millió forintos támogatásból felújítani. A támogatást 5 millió forinttal ki kell egészítenünk.
A Magyar Falu Program keretében is lehetőség nyílt útfelújítási pályázat benyújtására. A 15 millió forintos támogatásból az
Ady Endre utcai buszforduló felújítását tervezzük megvalósítani. A Fő utcától az Ady
E. utca 7. számig saját forrásból finanszírozza az Önkormányzat a járdafelújítást.
Az óvoda épületének felújítására 80
millió forint összegű támogatási kérelmet
nyújtottunk be.
Szintén Magyar Falu Programos pályázatot nyújtottunk be játszótér fejlesztésre.
A Közös Önkormányzati Hivatal mögötti
játszóteret szeretné az Önkormányzat felújítani az 5 millió forintos támogatásból.
Ahhoz, hogy valamennyi játékot kicserélhessük, és egy új, modern játszóteret
alakítsunk ki, a támogatási összeget saját
forrásból ki kell egészíteni.
A Magyar Falu Programon belül lehetőség van kommunális eszközbeszerzésre is pályázni. 15 millió forint értékben a
Szárszóért Kft.-nek tervezünk egy traktort
beszerezni.
Néhány hete közzétételre került az az
igényfelmérés, ami a kutya és macskatartók körében arról érdeklődött, hogy lenne-e

igény a házi állatok ivartalanítását, chipezését és veszettség elleni védőoltását
pályázati forrásból megvalósítani. 2021.
május 31-ig nyújthatták be nyilatkozataikat
az állattartók a Közös Önkormányzati Hivatalhoz. Mivel elenyésző volt az érdeklődők
száma, ezért erre a Magyar Falu Program
keretében meghirdetett pályázatra támogatási igényt nem nyújt be Önkormányzatunk.
2020 végén befejeződött a Kisfaludy 2030 Nonprofit Zrt. által meghirdetett Strandfejlesztés III. ütemében zajló
központi strand felújítás, melynek során
- egyebek mellett - az öltözők és mosdók
felújítása és egy 450 m2-es napozóstég
kialakítása valósulhatott meg. Ez év május
31-re a felújítás IV. üteme is megvalósul.
Ennek keretében 100 %-os támogatással
történik meg a strand füvesítése, padok és
asztalok, valamint napelemes kandeláberek elhelyezése.
A központi strand nyitását 2021. június
19-ére tervezzük, hiszen a frissen vetett fűnek meg kell erősödnie. A nyitás előtt – saját költségen – elvégezteti az Önkormányzat az öblök és homokozók tisztítását.
A tavalyi évben megüresedett a központi strandon lévő 4. jelű üzlethelyiség. Ennek
bérbeadására 2021. május 7-én egyfordulós licittárgyalási felhívást tettem közzé. A
pályázatok beadási határideje 2021. május
21. volt, határidőn belül két érvényes pályázat érkezett.
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Fontosnak tartom kiemelni, hogy a felhívás szerint a nyertes ajánlat kiválasztásánál több szempontot is figyelembe
kellett venni. Nem kizárólagosan a licittárgyaláson ajánlott legmagasabb bérleti
díj alapján került kiválasztásra a nyertes,
hanem egyéb bírálati szempontok együttes értékelése és mérlegelése alapján az
összességében legkedvezőbb feltételeket
tartalmazó, megalapozott ajánlat mellett
kellett dönteni. A figyelembe veendő legfontosabb szempontok az alábbiak voltak:
- Ajánlott bérleti díj összege
- Ajánlattevő vendéglátói tevékenységének végzéséről szóló referenciák, tapasztalatok
- Az üzemeltetésre vonatkozó terv tartalma

A fák kivágása a hónap elején megtörtént, a növények pótlása 8 db platán és 8
db fehér fűz ültetésével valósult meg. A
Polgárőr Egyesületnek az ültetésban való
segítő közreműködését ezúton is köszönöm.
A Vízpart utcai strandként használt közterület a Magyar Állam tulajdona, kezelője
a Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság. Az Igazgatóság
szakértővel
felmérette az itt
lévő fák állapotát,
aki sajnos 18 db fa
esetében megállapította, hogy azok
száradtak, korhadtak és veszélyesek.
A balesetveszély
elhárításának érdekében a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kérelmezte a fák kivágásának engedélyezését, egyben nyilatkozott arról, hogy
gondoskodik a növények pótlásáról.
2019-ben a Móricz Zsigmond utcai és a
Bendegúz téri szabadstrandokra pályázati forrásból szerzett be az Önkormányzat
felfújható vízi élményszigeteket. Ezek üzemeltetésére ajánlattételi felhívást írtam ki.
Az üzemeltetési szerződés 2024. december 31-ig megkötésre került, a pályázathoz
kapcsolódó 3 éves fenntartási kötelezettségét az Önkormányzat ily módon fogja
teljesíteni. Remélem, hogy az élményszigetek működése által a szabadidő minőségi
eltöltésének lehetőségei tovább bővülnek
Balatonszárszón.
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy
a Hunyadi utca folytatásában lévő, a 7-es

számú főút és a Kisfaludy utca közötti elhanyagolt területen az építési telkek kialakítása már folyamatban van, a növényekkel
sűrűn benőtt terület tisztítása megkezdődött.
Az Erzsébet parknál lévő, egykori Túra
Kemping területén is folynak a telekalakítást megelőző munkálatok.

Végezetül egy örömteli hírről szeretnék
beszámolni Önöknek. Áprilisban született
kormányzati döntés arról, hogy a József
Attila Emlékház állami tulajdonból ingyenesen az Önkormányzat tulajdonába kerül. Ezúton is köszönöm Witzmann Mihály
országgyűlési képviselő úrnak az ügyben
nyújtott segítő együttműködését.
Kedves Olvasók! Bár a koronavírus fertőzöttségi adatok javuló tendenciát mutatnak, és a korlátozó intézkedéseket is
folyamatosan oldják fel, arra kérem Önöket, hogy továbbra is legyenek óvatosak,
és tartsák be a járványügyi előírásokat. Nagyon jó egészséget és szép nyarat kívánok
Önöknek!
		
		

Fekete János
polgármester

Saját forrásból készült el az Ete és a
Csokonai utca útburkolata.
Az Önkormányzat érdekeit, valamint a
lakosság és a nyaralóvendégek igényeit figyelembe véve az alacsonyabb bérleti díjat
ajánló, de összességében kedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozóval, Lehoczky Zsolt
egyéni vállalkozóval kötött szerződést az
Önkormányzat. Bízom benne, hogy az új
vendéglátó üzlet a központi strand szolgáltatásainak minőségét még tovább fogja
emelni a helyi lakosság és a nyaralóvendégek megelégedésére.
Korábban már tájékoztattam a lakosságot arról, hogy a fizető strandot látogató vendégek biztonságának érdekében az
Önkormányzat szakértőt kért fel a strand
területén lévő fák állapotának vizsgálatára.
A Garden Faápoló Kft. 2021. április 8-án
elvégzett vizsgálata során megállapította, hogy 8 db fa olyan mértékben korhadt,
amely már veszélyes lehet a strandolók
életére, testi épségére, ezért kivágásuk
szükséges.
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Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata a Vitogarden Dísznövény-kertészetből
16 db fát vásárolt, melyhez 2 db-ot ajándékba kapott. A Balatonszárszói Polgárőr
Szervezet által a fák május 26-án a Központi Strandon elültetésre kerültek.
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Posztolj Verset az Éterbe! Ilyen volt
az online Költészet Napja
József Attila, a magyar költészet
egyik legnagyobb alakja 116 éve, 1905.

április 11-én született Budapesten, a
Ferencvárosban, a Gát utca 3. szám
alatti házban. A magyar költészet napját 1964 óta ünneplik a születésnapján.
Az Emlékház azután hirdette meg a
Posztolj Verset az Éterbe! 2.0 elnevezésű akciót, hogy a koronavírus-járvány
miatt törölni kellett községünk hagyományos 34. Költészet Napi rendezvényét, melynek szavalóverseny része
szintén az online térbe költözött.
Márciusi felhívásunkban arra kértünk minden online felületen jelen lévő
szárszói és nem szárszói versszeretőt
és költészetet ünnepelni vágyót, hogy

A Posztolj verset az utcára - mozgalom részeként Faludy György, Dsida Jenő és
Fodor Ákos műveivel is találkozhattunk a faluban.

csatlakozzon kezdeményezésünkhöz
az alábbi módon: április 11-én készítsenek fotót nyomtatott, kézzel írott
vagy monitoron látható versről vagy
verseskötetről, tegyék ki az esemény
oldalára, vagy a saját hírfolyamukra a
#JA116# hashtag kíséretében. Ugyanígy lehetőség volt kedvenc versek,
idézetek előadására és közzétételére
például élő videók formájában. Felhívásunk több mint 31 000 emberhez jutott el az interneten keresztül, melyen
körülbelül 500 ember vett részt szerte az országban, így a résztvevőknek
hála idén sem maradtunk lélekemelő
versidézetek nélkül. Természetesen
mivel illik az éteren kívül a valóságban
is megemlékezni az ünnepről, a település ezúttal is részt vett a Posztolj verset az utcára felhíváson, így közel 90
db verssel találkozhattak a járókelők
forgalmasabb közterületeinken, valamint a Zenepavilonnál megzenésített
versek is szóltak.
		
		

Matkovics Diána
múzeumpedagógus

NABE hírek
A Költészet Napja programokhoz –
mint minden évben - a NABE szárszói
csoportja is csatlakozott. A NABE a

Balaton védelme és a környezetvédelem mellett mindig is fontos feladatnak
tekintette a hagyományok ápolását, a

József Attila születésnapján virágba borult első sírhelye is.
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helyi közösségi életben való részvételt.
József Attila születésnapján, április 11én ünnepeljük a Költészet Napját, ebből
az alkalomból virágot vittünk a Tóparti
parkban lévő József Attila Emlékműhöz, a csoport nevében is elhelyeztük
koszorúnkat a költő szobránál, megtörtént az első sírhely és környezetének
szépítése a Szárszóért Nonprofit Kft.
segítségével.
Az Önkormányzat 2021-ben is anyagilag hozzájárul működésünkhöz. A
támogatást többek között megalakulásunk 15 éves évfordulójához kapcsolódó rendezvényünkre szeretnénk fordítani, amelyre a pandémia miatt a tavalyi
esztendőben nem került sor. Ezúton is
köszönjük a pénzbeli segítséget, amely
nélkül nem tudnánk céljainkat megvalósítani.
Dancsecs Klára
NABE szárszói csoportvezető
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Álomból valóság - Mese a tiszta erdőről
- Bárcsak, ne lenne szemetes ez az
erdő! Tegyünk valamit ellene! - mondta
Dorottya, miközben szüleivel kirándult
Balatonszárszón.
Mivel a 8 éves kislány szülei, Anikó
és Zoltán maguk is egyetértettek ezzel, nyomban szervezkedni kezdtek;
telefonáltak, megbeszélésekre jártak,
majd a meghirdetett szárszói erdőtisztításra napokon belül számos segítő
partnert találtak!
A Tiszta Erdőkért Egyesületnek és
a szárszóiaknak is éppen egyszerre
érett be az a gondolat: tisztítsuk meg
az erdőt! Közel 60 szárszói kéz és több
iskolai osztály tanulója segítette az erdőt megtisztulni több mint 300 (!) köbméter hulladéktól 4 héten keresztül,
felejthetetlenül jó hangulatban. Helyi
vállalkozók pedig frissítőket ajánlottak
fel az erdőtisztítóknak!
- Ez csodálatos! Teljesült a vágyam!

Szárszói barátaimmal megtisztítottuk a
kedvenc erdőmet! Ez most már mindig
ilyen tiszta marad? - kérdezte csillogó
szemekkel a 8 éves Dorottya.
- Mi is nagyon büszkék vagyunk arra,
hogy ezt kitaláltad, majd heteken keresztül folyamatosan csatlakoztak hozzánk újabb és újabb csoportok, családok, osztályok! Ahhoz, hogy ne legyen
ismét szemetes az a csodás terület,
egy profi kamerarendszert szerelnek
fel szakemberek, ami éjjel-nappal figyeli az erdőt! - nyugtatta meg anyukája és apukája.
- Az iskolás társaim, akik segítettek,
már biztos soha nem fognak szemetelni! Ezt köszönjük is meg mindenkinek!
- Igen. KÖSZÖNJÜK AZ ERDŐ NEVÉBEN!

HÁZASSÁGKÖTÉS

Köszönjük a
véradóknak!

Házasságot kötött egymással:

A Magyar Vöröskereszt 1939 óta szervezi a véradást országosan. A véradások
szervezése mellett a véradók megbecsülése, a lakosság véradásra buzdítása és a véradás ügyének népszerűsítése a feladatuk.
Községünkben az április 7-i véradáson 39 bátor önkéntes véradó vett
részt, ebből 5 fő először adott vért.
Nekik és minden véradónak ezúton is
hálásan köszönjük! Adj vért és ments
meg 3 életet!

2021.04.09-én

Szakály Melinda
és

Kurucz Jácint
2021.04.17-én

Tefner Anikó
és

Szintén Rihárd
2021.05.29-én

		

Ütő-Siklódi Anikó
szervező

Ütő-Siklódi Dorottya,
az erdőtisztítás megálmodója.

KÖNYVTÁR

Nyitva tartás:
Kedd:
11:00 - 17:00 h
Szerda: 08:00 - 14:00 h
Csütörtök: 08:00 - 13:00 h
Péntek: 08:00 - 13:00 h
Szombat: 09:00 - 12:00 h
Vasárnap és hétfőn Zárva!

Király Andrea
és

Nyárádi Gábor
Gratulálunk
és sok boldogságot kívánunk!

SZÜLETÉSEK
2021.03.05-én megszületett
Breuer Liana, Boross Noémi és
Breuer Péter gyermeke.

GRATULÁLUNK ÉS SOK
BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!
2021. MÁJUS-JÚNIUS

Idősek köszöntése

Hálás köszönet a
39 véradónak!

Fekete János polgármester úr
köszöntötte Nemes Pált 90.
születésnapja alkalmából!
Sok szeretettel gratulálunk,
és jó egészséget kívánunk!
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Koppány-túra
Május 24-én tartottuk meg az
idei év első rendezvényét, mely
frappánsan a Koppány-túra 2.0
nevet kapta. A József Attila Emlékház a Művelődési Házzal közösen második alkalommal szervezte meg a túrát, melyre legutóbb
2019 októberében került sor. A
menetleveles helytörténeti túra
10:00-16:00 óráig tartó időszakban volt teljesíthető.
A József Attila Emlékháztól induló kiránduláson az érdeklődők
felfedezhették a település rejtett
szépségeit, kulturális értékeit és
egyben egészségmegőrzési program is volt. Akik teljesítették a
körülbelül 8 kilométeres távot, a
szóládi Nezde szoborparknál kialakított pihenőben frissítőt és emlékkitűzőt kaptak, majd kisbusszal
térhettek vissza a József Attila Emlékházhoz.
Matkovics Diána
múzeumpedagógus

Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele

Panama KFT. - Fatelep
20 éve állunk a szárszóiak és a környező településen élők szolgálatában!
Minden, ami fa:
• tetőszerkezetek,
• garázsbeállók,
• pergolák,
• teraszok luc faanyag szükséglete,
• borovi szélezetlen anyagok
asztalosipari munkákhoz
• ajtó-és ablakfrízek,
• osb, lambéria.
Szolgáltatásaink:
• gyalulás,
• 9 m3 kádban, favédőszerben való
áztatás,
• kiszállítás.

Elérhetőségeink:
Cím: Balatonszárszó, Szemesi út 7.
Telefonszám: +36-30/272-3964

Pole Position Beach Hotel
A balatonszárszói Pole Position
Beach Hotel 11 szobával, saját vízparti
stranddal várja vendégeit. A hotelhez
wellness részleg is tartozik, mely időjárástól függetlenül biztosítja a gondtalan kikapcsolódást jakuzzival, finn- és
infraszaunával. Teraszáról csodálatos
balatoni látvány tárul a vendégek elé.
A szálláshely 50 fős konferenciate-

remmel is rendelkezik, mely kiváló helyszínéül szolgálhat céges vagy családi
rendezvényeknek.
Megkezdtük a visszaszámlálást!
2021. május 22-én végre újra nyitunk!
A tőlünk megszokott szeretettel és
odafigyeléssel várunk mindenkit, aki pihenni, kikapcsolódni szeretne nyugodt,
kellemes környezetben.
Hujberné Mórocz Ildikó
szálloda vezető
Elérhetőségeink:
Cím: Balatonszárszó, Jókai Mór u. 46.
Telefonszám: +36 84/ 563-001

EBOLTÁS
Az ebek kötelező veszettség elleni védőoltása
2021. június 14-én, hétfőn
07:00 órától 08:00 óráig
lesz a Közös Önkormányzati Hivatal mögötti közterületen.

Az elszánt túrázók kis csoportja
esőben-szélben és kutyástól sem
rettent vissza a 8 kilométeres úttól.
A végére meglehetősen
összekovácsoltak minket az elemek.
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Az oltás díja: ebenként 5 000 Ft/eb (a házhoz történő kiszállás költsége 1000 Ft).
Felhívjuk figyelmüket, hogy kizárólag transzponderrel (chippel) ellátott kutyák
olthatók. Kérjük, hogy a korábbi években kiváltott kisállat egészségügyi
könyvet az oltásra hozzák magukkal!
Oltási könyv pótlása: 500 Ft
Transzponderrel való ellátás: 4 000 Ft/eb.
A pótoltás időpontja: 2021. június 17. csütörtök
07:00 órától 08:00 óráig

2021. MÁJUS-JÚNIUS

SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ

Civil szervezetek bemutatkozása

Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele

Tisztelt szárszói üdülőtulajdonosok!
Balatonszárszó a kedvenc balatoni
üdülőhelyünk, hiszen elsősorban azért
van itt az üdülőnk. Szárszó szép és
rendezett település, de ennek megerősítéséért és továbbfejlesztéséért mi is
sokat tehetünk. Ne várjunk mindent az
aktuális Önkormányzattól. Nekik van
elég teendőjük, problémájuk, próbálják is tenni a dolgukat, csak a pénzük
kevés, egyre kevesebb… Mit tehetünk
mi? Egyenként keveset, összefogva
azonban sokkal többet. Ehhez egy kicsit meg kell ismernünk egymást, ezért
szerveztünk tavaly és tavaly előtt utcabált a Kond utcában. Mind a kettő jól
sikerült, voltunk vagy hatvanan a környékről, és még a Polgármester úr is
meglátogatott minket. A példa ragadós,
tavaly a Tass utcában és az Ond utcában is szerveztek kisebb utcabált. Van
még néhány lehetőség a Berzsenyi utcára merőleges Hét vezér utcában, de
a „földvári” oldalon is. A legfontosabb
teendőnk a tisztaság megőrzése. Beszéljük rá a szomszédjainkat arra, hogy
tartson mindenki szabályos kis vagy
nagy kukát, ne nylon zacskókba tegye
ki a szemetet a háza elé (főleg ne a
szomszéd elé!). A Polgármester úr azt
ígérte, aki nem tudja hétfőn vagy pénteken visszatenni a kukát a kertjébe,
aznap délután a Polgárőrség átemeli a
kapun a kertbe. A másik probléma az
autós száguldozás a parkoló autóktól,
biciklizőktől, gyalogosoktól, rolleresek-

től túlterhelt Berzsenyi utcában. Próbálja mindenki mérsékelni magát a 30km/
óra sebességre, és próbálja rávenni a
hétvégi látogatót is ugyanerre. Sajnos
az őszödi Hullám üdülő lakóit mi sajnos nem tudjuk befolyásolni e téren.
A harmadik kérés, hogy tartsuk tisztán
az utcánk végén a Balaton partot. Bárki
hagyta ott a csikket, poharat, üveget,
tegyük bele a saját kukánkba és legyen
egy jó érzésünk, hogy önként tettünk
valamit a tisztaságért! Egyes parti bejáratoknál egyre több a hínár, így lehet hínárt kaszálni kalákában, aztán a
parton a levágott hínárt bezsákolni a
100,- Ft-os zöldhulladék zsákba, vagy

a Szárszói Nonprofit Kft. segítségével
elszállíttatni. A Balatonszárszói Üdülőegyesület tagjai tavaly elkezdték a
Huba utcai játszótér felújítását, melyet
idén be is fejezünk. A játszóteret több
mint 6 éve tartjuk rendbe a Szárszói
Nonprofit Kft. munkatársaival.
A fentiek megvalósításában kérjük a
nyaralótulajdonosok segítségét!
Köszönettel:

Szongoth Gábor
a BSZÜE vezetőségi tagja és
Wiesner Péter
a BSZÜE elnöke

Iskolai hírek

Bendegúz nyelvÉSZ verseny
XXII. nyelvÉSZ levelezős tanulmányi verseny Megyei döntőjén Kozák Noel Benjámin 2. osztályos
tanuló 6. helyezett lett. Oklevelet és tárgyjutalmat
kapott. Nagy-Narbutt Francheska és Nagy-Narbutt
Marta 3. osztályos tanulók 11. helyezést értek el.

TUDÁSBAJNOKSÁG levelezős
tanulmányi verseny:
I. félévi eredményei:
- Balassa Lana Mia 2. osztály irodalom, szövegértés Ezüst fokozat
- Dénes Panna 2. osztály matematika Arany fokozat
- Kozák Noel Benjamin 2. osztály matematika Arany fokozat, anyanyelv
Bronz fokozat
- Rózsás Kolos 2. osztály matematika Arany fokozat, irodalom, szövegértés Ezüst fokozat
- Somogyi Bálint 2. osztály matematika Arany fokozat, környezetismeret
Ezüst fokozat
- Bónay Enikő 3. osztály matematika Ezüst fokozat
- Nagy Dávid János 3. osztály matematika Arany fokozat
Gratulálunk nekik és felkészítő tanáraiknak.

2021. MÁJUS-JÚNIUS
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Iskolai hírek

SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ
Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele

Költészetnap

Településünk hagyományaihoz híven április 12-én 09:00 órakor (az egészségügyi előírásokat betartva) ünnepség és
koszorúzás keretében tisztelegtünk általános iskolánk névadója előtt az iskola parkjában, a József Attila szobornál.
Az általános iskolai tanulók részére meghirdetett József
Attila versmondó verseny megyei döntőjének 1988 óta iskolánk ad otthont, mely verseny ebben az évben az online térbe
költözött.
A versenyzőknek két feladatot kellett teljesíteni: egy szabadon választott és egy kötelező vers előadását.
Az eredmények a következők:
5-6. évfolyam
1. Fehér Kíra, Mikszáth Kálmán Utcai Tagiskola, Marcali
2. Bogdán Henrietta, Móricz Zsigmond Tagiskola, Háromfa

3. Kollár-Perger Lili, Árpád Fejedelem Tagintézmény, Nagyatád
7-8. évfolyam
1. Pap Attila Bálint, Zrínyi Ilona Tagiskola, Kaposvár
2. Biró Károly, Nagyboldogasszony Római Katolikus Iskolaközpont, Kaposvár
3. Csizmadia Nóra, Illyés Gyula Általános Iskola és AMI, Somogyjád
3. Karnis Csongor, Berzsenyi Dániel Tagiskola, Kaposvár

Csukás István Vetélkedő

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár által meghirdetett Csukás István vetélkedőn, mely online zajlott, a következő eredmény született: Farkas Bori első helyezett lett, Geiger Panna Zsóka, Rédecsi Anita Ramóna, Zsatku-Sárdi Lilien különdíjasok lettek.

Beiratkozás
A 2021/2022-es tanévre a Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába
17 tanulót írattak be. Köszönjük a szülők iskolánk iránt tanúsított bizalmát!
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Iskolai hírek / Ez történt

SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ
Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele

Erdőtisztítás
A Kőröshegyi Tiszta Erdőkért civil
szervezet kezdeményezésére a harmadik osztályosok és néhány felsős tanuló Dankaházi Bence igazgató-helyettes
felügyeletével aktív részt vállalt a Dózsa

György utca végének megtisztításában.
Az iskola nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre, a szelektív hulladékgyűjtésre. Minden évben több alkalommal
szerveznek papírgyűjtést, a műanyag-

palackokat külön zsákban gyűjtik, s több
oktató filmet is megtekintenek az újrahasznosításról. A Föld napján minden
osztály megtekintett egy kisfilmet, mely
a Föld napjának történetét mutatta be.

Ilyen volt...

ilyen lett...

Tanterem
felújítás
Április 19-én az alsó tagozatosok
visszatértek a tantermi oktatáshoz.
A másodikosokat szépen felújított,
felcsiszolt, lelakkozott parkettás
terem várta. A munkát az iskola karbantartói végezték el. A költségeket
a tankerület és a helyi önkormányzat fedezte.

Hírek
Ballagási ünnepség és tanévzáró ünnepély június 19-én 10.00
órakor lesz. A tervek szerint a
hagyományos módon az aktuális
járványügyi helyzet előírásaihoz
alkalmazkodva.
A képeket készítette:
Bencs János

Gyermeknap a Művelődési Ház szervezésében. Az idei évben kicsit másképp
tartottuk meg a gyermeknapot községünkben. A gyerekek egy térképet kaptak,
ami elvezette őket a különböző megállókhoz, ahol egy feladványt kellett
megfejteniük.Természetesen a jutalom sem maradt el idén.

2021. MÁJUS-JÚNIUS
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Óvodai, bölcsődei hírek / Sport

SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ
Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele

Környezettudatosság az Óvodában
Május 10-én ünnepeltük az egyik
legszebb környezeti jeles napot, a
Madarak és Fák napját. Saját óvodai
nevelési programunk és az országos
alapprogram is tartalmazza a környezettudatos magatartás kialakítását, így
az összes környezetvédelmi jeles nap
szerepel hagyományaink között. Ezen
felül a mindennapjainkat is áthatják
a környezetünk védelmében tett apró

„kis” dolgok, mint a takarékos anyag- és
energiahasználat - papír, víz, elektromos áram-. Közösen gondoskodunk a
gyermekekkel a szép környezet alakításán pl. kiskertek ápolása, növények
gondozása, folyamatos tiszta környezet fenntartása.
Májust nevezhetjük az ünnepek
hónapjának is, hisz lassan vége lett
a szorgalmi időszaknak mind az isko-

lában, mind az óvodában, és készülhettünk (most már megengedett) évzáró-ballagásunk nyílt ünneplésére és
természetesen a gyermeknapra!
Mindenkinek vidám és élményekben
gazdag nyarat kívánunk!
		
		

Magda Ilona
intézményvezető

MADARAK és FÁK napja óvodánkban. Örökzöldeket, jó gondolatokat és érzéseket ültettünk!

Karate Hírek

„Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet, kicsit féltem, amikor az
óvodába vezetett...” Elmúlt 3 vidám óvodai év....búcsúzunk Tőletek!

Éljenek a gyermekek! Gyermeknap az óvodában.
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Május 1-én Budapesten rendezték a
Nyílt Shito Országos Bajnokságot, melyen több mint 1 év kényszerpihenő (covid) után Szappanos Lídia 12-13 éves
BC kategória +48 kg súlycsoportban
bronzérmet szerzett.
Bár az elmúlt időszakban, ha nem is a
megszokott szárszói tornateremben (a
járványügyi szabályozás sajnos ezt nem
tette lehetővé), de edzettek a szárszói karatésok heti két alkalommal, kezdő/haladó
bontásban, egy Balatonszemesen kialakított karate teremben. Jó hír, hogy május
4-étől ismét Szárszón tartjuk az edzéseket
az Emotion Fitness konditeremben. Várunk minden régi és új karatést!
Somogyi Péter edző

A kép jobb oldalán Szappanos Lídia
a dobogó harmadik fokán.

2021. MÁJUS-JÚNIUS
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SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ
Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele

Futball hírek
U-19 hírei
A tavaszi szezont a 4. helyről kezdtük. Jól sikerült a felkészülésünk, így jelenleg a 2. helyért harcolunk. Tavasszal
7 győzelem mellett 1 vereséget szenvedtünk. Már a 15. fordulóban megszerezte a csapat a 100. gólját. Mindenki
jól teljesít, de ki kell emelnem Takács
Dávidot, aki jelenleg 57 rúgott gólnál
jár, és nagy eséllyel ő lesz a Megyei 3
U-19 gólkirálya! 2 mérkőzés van még
hátra, ezeket szeretnénk megnyerni, és
kis szerencsével így meglehet a bajnokságban a 2. hely!
		
		

Ifj. Sarang Sándor
edző

A csapat a Szőlősgyörök elleni meccsen 4-2-re győzött!

Felnőtt csapat hírei
A 2021-es év tavaszán játékos mozgásról nem beszélhetünk, mert ilyen nem
történt más klub irányába, de amennyiben
más aspektusból közelítünk, egy csapatlétszám esetében egyéb tényezők is kialakulnak. Sajnos előfordul, hogy egy játékos
megsértődik, mert rossz oldalon kelt fel a
nap, és „inkább nem játszok veletek tovább”
véleményt fogalmaz meg, illetve magánügyi
problémák miatt szintén csökkent a létszámunk. De a lényeg és a legfontosabb, hogy
a csapat magja együtt maradt, és az elmúlt
hetekben szorosabb kötelékek alakultak ki,
ami igazán jó hatással van az egységre és
a klub filozófiájának fejlődésére.
Összefoglaló röviden: az első mérkőzés
hazai pályán sikeres volt, illetve a második
is. A harmadik fordulóban nem sikerült
győznünk Zimányban, így a középmezőnytől kissé lemaradtunk. A következő hazai
mérkőzést hoztuk 2:0-ra, majd a tabella
első és második helyezett csapata megmutatta, hogy miért ők vezetik ezt a bajnokságot. A 18. fordulóban döntetlen és a 19-ben
idegenben győztünk. A tavaszi mérlegünk
14 rúgott és 12 kapott gól, ami egyértelmű
fejlődést mutat az őszi játékidőszak után. A
hangulat kiváló, de természetesen a munkahelyek erősen befolyásolják a létszámot
a mérkőzésekre. Az utolsó két mérkőzésre Cél a 6 pont megszerzése, nem is lehet
más.
Zárszóként: minden balatonszárszói
lakosnak jó egészséget és élményekben
gazdag nyarat kívánok!
		
		

Szukován Tamás
edző
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Egyszer volt…

SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ
Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele

A szerkesztők előszava:
A következő olvasmány azért jött létre, mert Reőthy
Ferenc egykori gondolatai a mai világban sem vesztették
el aktualitásukat. Ez írás kezdeményezőit szintén Németh
László hármas gondolata vezérelte: megismerni, megérteni, megszeretni. „De ne csak szeressük ezt a tenyérnyi szülőföldet, hanem okuljunk is múltjából. Mert azt bizonyítja a
múlt, hogy minden ádáz küzdelem, pusztítás és pusztulás
után, csak egymást segítve, megértve és összefogva, hatalmas akaraterővel épültek fel újra és újra a házak, a fal-

Ki mit tud?
„Balatonszárszó iskolán kívüli kulturális életének központja, a települési programok szervezője a művelődési ház. A gazdatiszti épületből kialakított intézményt
1959-ben adták át, egyúttal moziként is
funkcionált, és az úgynevezett nagytermes művelődési ház modellje szerint
működött. 1991-ben új fejezet nyílt a történetében. Az ekkor véghezvitt felújítás
és átépítés, a fűtés korszerűsítése, a mozi
jelleg megszüntetése jelentős mértékben
javította a közművelődés tárgyi, infrastrukturális feltételeit. A szárszói művelődés meghatározó intézményévé vált a Művelődési Ház, a helyi társadalom kulturális
és közösségi érdekeit szolgálva 2005-ben
is jelentős felújításon esett át a főépület:
teljes tetőcsere, műanyag ablakok beépítése, festés, külső színezés, járólap
csere, vizes blokk kialakítása, új színpadi
függöny felszerelése. A régóta esedékes
színpademelés is megvalósult, amellyel
jelentősen javultak a rendezvények színvonalas lebonyolításának a feltételei.”

Művelődési Ház régen és most.
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vak, indult meg az élet.” Az elmúlt egy év vészterhes időit
átélve erre igencsak szükségünk van, s úgy látszik, igény is
mutatkozott településünk lakói részéről, hogy községünk
múltját felidézzük, s megtudjuk, kik is vagyunk mi szárszóiak, mit képviselünk. Legyen hát ez az írás egy szórakozva
tanító hasznos olvasmány az ittenieknek, az elszármazottaknak és a nyaralóvendégek számára egyaránt. Előző lapszámunk folytatását olvashatják…

Történetünk fontos fejezete az
1960-as évek kiemelkedően gazdag
közösségi élete. Sajnos már kevesen
vannak köztünk, akik aktívan részt
vettek benne.

Amatőr színjátszás
id. Vígh Magdolna (Szincsák Magdolna) így emlékszik azokra az időkre:
„Balatonszárszón a művelődési
ház elkészüléséig nem volt lehetőség
műkedvelő közművelődési csoportok
működésére, mert nem volt alkalmas
helyiség sem a próbák, sem a fellépések megtartására. A művelődési ház
felavatása után évente legalább egy, de
gyakran két darabot is megtanultunk. A
szereplők valamennyien helyi lakosok
voltak, a karaktereknek megfelelően a
gimnazistáktól egészen az idősekig. A
kész darabot mindössze 2 alkalommal
adtuk elő helyben. Az un. főpróbát délután tartottuk főleg gyerekeknek, időseknek, majd este a felnőttek számára,
mindig telt házzal, nagy sikerrel. A falu
lakói nagyon várták a „mieink” előadását. Általában karácsony és húsvét táján készültünk el, akkorra időzítettük a

Liliomfi 1963. Balról: Hegedűs Zoltán, Csordás Valéria, Kiss Ferenc,
Paréj László, Horváth János, Rompos Magdolna, Szincsák László,
Szűcs Sándor, Szincsák Magdolna,
Dervalits István, Csató Géza, Sarang Vera. Alsó sor balról: Horváth
István, Szabó Mária, Gaiy László.

bemutatókat. Néhány hetes szünet után
pedig újra folytattuk. Mikor úgy éreztük,
hogy már megérett az előadás, vándorszínésznek álltunk. Hétvégenként
elmentünk a környékbeli falvakba, ahol
nagy örömmel és szeretettel vártak bennünket. Autója akkor senkinek sem volt,
így szükség szerint 2-3 lovas kocsival
érkeztünk meg Őszödre, Szóládra, Nagycsepelyre. Nótaszóval mentünk és érkeztünk vissza éjszaka. Az első darabot,
Jókai Mór: Az arany ember című művét
Ázsóth Gyula tanár úr rendezte. Lenyűgöző előadás volt, máig felejthetetlen.
Nagy Ernő tanár úr is több darabot rendezett. A legtöbb rendezést Csordás
Valéria vállalta és végezte, aki Kaposváron volt színész, gyakran ő maga is
szerepelt. Édesanyja színházi súgó volt,
velünk jött minden fellépésre. Csordás
Valériának köszönhettük a sok szép ruhát, kelléket, melyeket a kaposvári Csiky
Gergely Színház ruha-és kelléktárából
válogattunk össze. Az 1960-tól számított 4-5 év alatt 13 darabot tanultunk
meg. Az arany embert követte: A tanítónő, a Dunántúli rapszódia, a Liliomfi, A
nagymama, Annuska, A bolond Ásvayné,
A cigány, A kérők, A bűvös szék, a Szakadék, A kőszívű ember fiai, és a Nem
élhetek muzsikaszó nélkül. Az előadások népszerűek, sikeresek voltak. Az élő
színházi élmények hatására később is
– a lehetőségekhez mérten – színházlátogatók maradtak az egykori előadások
nézői. A szereplők között nagyon jó kapcsolat alakult ki, olyanok voltunk, mint
egy nagy család.”
Paréj László:
„Az 1960-as években nem volt televízió, a szárszóiak szívesen jöttek össze
esténként. A helyi körzeti orvos, Csapláros doktor az orvosi előadások mellett
vicces-vidám estéket is szervezett Bor-
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ka Ferenccel. A helyiek nagyon szívesen
vettek részt ezeken az estéken. Az igazi
szenzáció viszont az amatőr színjátszó
előadások voltak. A környéken nem volt
hasonló. A színjátszó csapat tagjai közt
voltak, fiatalok, családanyák, családfők.
Egy-egy darabot körülbelül 1 hónap alatt
tanultunk be. Ma is jó érzéssel emlékszem vissza ezekre az időkre.”

megyei versenyeken. Távolabbi helyekre vonattal közlekedtünk, a környező
településekre pedig lovas kocsikkal.
Mindhárom tánccsoport részt vett minden évben a településen megrendezésre kerülő szüreti felvonuláson és az azt
követő bálon, valamint a május 1-i felvonuláson, melynek élén egy májusfát
tartó fiú ment, körülötte 6-8 lány, akik a
szalagokat fogták. Az általános iskolában is tanultunk színdarabot, a legemlékezetesebb a Ludas Matyi. A nézők
szervezésében a fellépők és Dervalits
István tanár úr vett részt. A falu népe
nagyon hálás volt az előadásokért, pótszékes teltház volt minden alkalommal.
Nagyon jó most visszaemlékezni azokra az időkre!”

A Liliomfi főszereplői: Rompos
Magdolna és Horváth János.
Mindketten a felnőtt tánccsoport
tagjai is voltak és részt vettek a
Röpülj Páva Tehetségkutató Versenyen, amelyre Együd Árpád, a Balaton
Együttes alapítója, művészeti
vezetője készítette fel őket.

Fodor Rudolfné (Kiss Katalin):
„Fiatal koromban minden alkalmat
megragadtunk, hogy összejöjjünk fiatalok, családosok, nyugdíjasok. A tánc�csoport tagjaként lelkesen készültünk
a fellépésekre. A Fő utca 5. szám alatt,
a mostani ABC helyén volt a „KISZ” terem, itt gyűltünk össze és próbáltunk
a táncfellépésekre is, míg a művelődési házat át nem adták. Nekem mindig
emlékezetesek maradnak az akkori
május 1-i és szüreti felvonulások. Az
ébresztőt a faluban a tűzoltó zenekar
fújta, majd a felvonulás és este a bál
követte.”

Amatőr
tánccsoportok

Pótzik Piroska Mária:
„Legszebb fiatalkori emlékeim az
ifjúsági tánccsoporttal vannak. A táncokat Nagy Ernő és Csordás Valéria ta-

Három csoport volt kor szerint megosztva: általános iskolai csoport, ifjúsági (KISZ-es) vegyes páros tánccsoport, valamint az asszony tánccsoport.
Legsikeresebb műsorszámaik: Baranyai háromugrós, Szatmári fergeteges,
A rossz feleség és a balatonszárszói
hagyományokat felelevenítő Zöldágas
parádé. A csoportok működését a Balatonszárszó és Vidéke ÁFÉSZ támogatta. A felnőtt tánccsoport lány tagjai
maguk varrták, hímezték ruháikat. Élő
zenekíséretről Vidák Miklós és zenekara gondoskodott.
Bán Tiborné (Tombácz Gyöngyi):
„Nagy Ernő tanár úr és felesége
szervezte az első tánccsoportot az
általános iskola felső tagozatában. E
tánccsoport tagjaként én is részt vettem úttörő seregszemléken, járási és
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Iskolai tánccsoport: felső sor
balról: Balatoni Valéria, Vigyikán
Lili, Kiss Katalin, Skerlecz Mária,
Tombácz Gyöngyi, Nagy Ernő, Méreg Éva. Középső sor balról: Méreg
Sarolta, Varga Emese, Kuhl Katalin,
Kovács Gizella, alsó sor balról:
Harangi László, Szűcs György,
Márvány Gábor, Dömsödi Albert,
Horváth Csongor, Vastag István,
Torma János, Kuhl Tibor

nította be nekünk. Lelkesen próbáltunk
a művelődési házban és a református
iskolában a fellépésekre és versenyekre. A megyei versenyeken mindig dobogós helyen végeztünk. A Női Tűzoltó
Egyesület tagjaként is nagyon sok embert ismerhettem meg. Csodás évek
voltak.”

Balról: Gál Rozália, Császár Edit,
Szincsák Magdolna, Szép Ilona,
Szövérfy Éva, Pótzik Piroska Mária,
Vörös Margit, Csuti Magdolna,
Rompos Magdolna, Horváth István,
Sarang József, Cseh János, Horváth
János, Gyurcsek Sándor, Szincsák
László, Kiss Gyula, Nagy Ernő,
Huber Mihály, Kovács István,
Kiss Ferenc
Kenyér Ferencné (Gál Rozália):
„A Balatonszárszói Női Tűzoltó
Egyesület a férfi és az ifjúsági egyesületek mellett működött. Tűz esetén
mi is kivonultunk és segítettünk a tűz
megfékezésében, valamint települések közti versenyen mértük össze tudásunkat. Büszkék voltunk arra, hogy
a megyei döntőbe is bejutottunk. Tagja voltam még a felnőtt tánccsoportnak is. A mai napig őrzöm a ruháinkat,
a sok-sok emlékkel együtt.”

Az 1960-as években három
Tűzoltó egyesület is működött. A
Női Tűzoltó Egyesület tagjai balról:
Gál Rozália, Csapó Rozáli, Paréj
Rozáli, Kovács István (vezető),
Fejes Erzsébet, Sarang Vera, Pótzik
Piroska Mária, lent: Császár Edit,
Varga Mária
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Ó, azok a ’80-as évek!
De folytassuk is múltidézésünket azzal a korral, amelyekre fiatalabbak és
idősebbek is egyaránt jó szívvel emlékeznek! Van, aki nyaralóként vagy táborozni érkezett településünkre, van, aki itt
nőtt fel, de alapjába véve elmondható,
hogy ezek a nyarak maradandó élményt
hagytak az emberben. Majd 40 év telt el
azóta, de az életérzés mit sem változott.
Balatoni gyereknek lenni bizony kiváltság. Kockás pokróc, hűtőtáska, vízibicikli főtt kukorica, Füles, Bambi és a végtelen víz - ilyen volt egy nap a magyar
tengernél a ‚80-as években. Ekkoriban
már elmondhatjuk, hogy újra két központja lett a községnek. Télen a Szóládi
úton, nyáron az Óratér környékén zajlott
a település élete. A fő szenzáció természetesen maga a strand volt, de fontos
volt, hogy lehetőleg kartávolságra a legjobb borokhoz és finom falatokhoz is
hozzájuthassunk. Büfékből, éttermekből
vagy épp cukrászdából pedig hála a jó
égnek, nem is mutatkozott hiány. Sőt
egyesek messze földön is híresek voltak,
mint például a Véndiófa vendéglő.

Tóparti étterem és strandbejárat. A
70-es években az étterem télen csak 1
hónapra zárt be. A boldog
békeidőkben ez a strand főbejárata
volt. Aztán lett belőle étterem, a
felső emeleten pedig disco. 2020-ig
itt működött mindenki megelégedésére a Halsütő nevezetű büfé.

A Kicsibisztró. Az Ady Endre utca elején egykor található bisztrót „Kisdiófa” vendéglőnek is hívták. Varga Béla
nagyapja miután vonattal megjött a
szemesi munkahelyéről, rendszeresen ott fröccsözött, természetesen
szigorúan csakis fehér borból, melyet
a vendégek poharába a hetvenes évek
első felében még Szerencsés József
szállított. A bisztró mellett Viszneki
Feri bácsi fodrászata állt, hiszen a
divatot is követni kellett.
A Balaton nyújtotta örömök mellett a
szórakozás egyéb formáira is lehetőséget
kínált például a 400 főt befogadó kertmozi a Jókai utca elején. Az épületben az
1970-es évek végétől 2004-ig vetítették a
filmeket, sok más balatoni nyaralóhelyhez
hasonlóan a nyaralóközönség és a lakosság szórakoztatására. A bezárt kertmozi
kérdésére megoldást a nyaralótulajdonosként három évtizede a nagyközséghez kötődő Csukás István költő, író szerepvállalása jelentette. Az előző képviselőtestület
Dorogi Sándor polgármester vezetésével
kezdeményezte 2011-ben a Csukás Színház létrejöttét, amely egyedülálló kulturális attrakciót képvisel a déli parton.

A tóparti park bejáratánál található
bazársor fénykorában, amely lebontásra került, és a 2010-es évek elején
felépült Zenepavilon, településünk
egyik kultikus helye.

Hogyan tovább?
És most itt vagyunk. A Szárszói Hírmondó szerkesztőiként nem csak a múltról akarunk írni, de a jelen krónikásai kívánunk lenni. Az elmúlt 1 évtized már nem
az anno és még nem is a retro korszak.
Ez még úgyszólván a jelenünk, benne
élünk. Hogy hogyan látják majd az évek
távlatából településünket s a benne lakókat a jövő nemzedékei, nem tudjuk. Csak
reménykedhetünk, hogy Balatonszárszó
hagyományai s az idősebbek tapasztalatai nem vésznek el, hanem továbbfejlődnek. A mi feladatunk pedig megörökíteni
ezeket, hogy az utókor számára még több
szárszói történetet hagyhassunk.
Összeállította:
Matkovics Diána
és
Némethné Szabó Magdolna
Köszönjük közreműködésüket:
Bán Tiborné, Fodor Rudolfné, Horváth
Ákos, Kenyér Ferencné, Paréj László, Pótzik Piroska Mária, Reményik Attila, Szerencsés József, Varga Béla, id. Vígh Magdolna

A strand parkolói minden nyáron
tele voltak Zsigulival, Ladával és
Trabantokkal.
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A balatoni kertmozik halálra vannak
ítélve? Dehogy, csak átalakultak!

Források:
Személyes interjúk
Szárszó kötet, megjelent 1990-ben,
szerkesztette Ázsóth Gyula
Facebook: Szárszóiak csoport
www.balatonszarszo.hu
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BALATONSZÁRSZÓ

JÁTSZÓHELY: CSUKÁS SZÍNHÁZ (Jókai Mór u. 2.)

2021. JÚLIUSI PROGRAMOK | INFORMÁCIÓ: KULTKIKOTO.HU
JÚN. 26. (SZO) 20:30 

SOULISTIC - MALEK ANDI

Gospel Tour

JÚL. 17. (SZO) 20:30 

MEG SE KÍNÁLTAK – kocsmaária

Thuróczy Szabolcs előadásában

JÚL. 2. (P) 20:30 

JÚL. 9. (P) 20:30 

BEST OF L’ART POUR L’ART

ANCONAI SZERELMESEK

L’art Pour L’art Társulat

Roxínház

JÚL. 24. (SZO) 20:30 

LOVE LETTERS - Szereplők:

Hernádi Judit, Gálffi László

JÚL. 31. (SZO) 20:30 

KÖKÉNY ATTILA Akusztik

feat. Swing á la Django

GYEREKELŐADÁSOK MINDEN HÉTEN VASÁRNAP!
JÚL. 4. (V) 10:30

 BORIBON MUZSIKÁL MESEKONCERT (Mórocz Adrienn)

JÚL. 11. (V) 10:30

 FRAKK, A MACSKÁK RÉME (Pesti Művész Színház)

JÚL. 18. (V) 10:30

 GRYLLUS VILMOS CSALÁDI KONCERTJE

JÚL. 23. (P) 10:30

 CSUKÁS MESE (Kultkikötő Produkció)

JÚL. 25. (V) 10:30

 FARKASHÁZI RÉKA ÉS A TINTANYÚL KONCERT

JÚL. 31. (Szo) 10:30  POM-POM (Aranyszamár Bábszínház)
AUG. 1. (V) 10:30

 SÜSÜ, A SÁRKÁNY KALANDJAI (Roxínház)

ONLINE JEGYVÁSÁRLÁS KEZELÉSI KÖLTSÉG NÉLKÜL: KULTKIKOTO.JEGY.HU
INFORMÁCIÓ  kultkikoto.hu // +36 30 66 55 989 // jegy@kultkikoto.hu
JEGYELŐVÉTEL  kultkikoto.jegy.hu // Balatonszárszó, InfoPont // Előadások előtt egy órával a helyszínen.

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;
+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 felügyelő telefonszáma:
+36 30/ 628-4630
Polgármesteri Hivatal:
+36-84/362-501
Központi e-mail cím:
balatonszarszo@balatonszarszo.hu
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Szárszó TV
Magazin műsorral
minden hónap
második és negyedik
hétfőjén
19 órakor jelentkezünk:
2021. június 14-én és 28-án,
valamint július 12-én és 26-án.
Ismétlés az adást követő
szombaton 14 órakor,
vasárnap 10 órakor,
hétfőn 19 órakor.
Kapcsolat:
szarszotv@gmail.com
Youtube:
www.youtube.com/bszarszotv
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Gyászjelentés
2021.03.11.
Starkné Nagy Ilona
született Nagy Ilona
2021.04.03.
Molnár Jánosné
született Kocka Edit
2021.04.21.
Bucsányi Zsuzsanna Vera
Részvétünket fejezzük ki
a gyászoló családoknak.

Kiadja kéthavonta:
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 készítette:
Daria Nagy-Narbutt, Matkovics Diána,
Kilvinger Gábor
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot a
leadott anyagok szerkesztésére. A leadott anyagok
és hirdetések valóságtartalmáért a szerkesztőség
nem vállal felelősséget.
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