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Önkormányzati hírek

Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele

Változások a Művelődési Ház működésében

Fekete János polgármester
A települési önkormányzatok egyik
– törvényben meghatározott - kötelező
feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata e közfeladat
ellátásra hozta létre a Balatonszárszói
József Attila Művelődési Házat. A Művelődési Ház intézményvezetői feladatait
a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő iskolai végzettséggel,
képesítéssel és gyakorlattal rendelkező
Dancsecs Klára művelődésszervező látta
el 2018.szeptember 21-ig, nyugdíjazásának időpontjáig. A Képviselő- testület az
intézményvezető felmentését és nyugdíjazását követően több alkalommal írt
ki pályázatot az igazgatói (magasabb
vezetői) beosztás ellátására a vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő

tartalommal. A Képviselő-testület az első
pályázati eljárás lefolytatását követően
az egyetlen érvényes pályázatot benyújtó
személyt 2018. június 20-tól kinevezte,
majd 2018. szeptember 10-én a próbaidő
tartama alatt munkaviszonyát azonnali
hatállyal megszüntette. A többi 5 alkalommal kiírt álláspályázati eljárás eredménytelenül zárult.
Az Önkormányzatnak tehát évek óta
problémát jelent a megfelelő végzettséggel, szakképzettséggel és gyakorlattal
rendelkező intézményvezető kinevezése,
így az intézmény jogszabályi előírásoknak megfelelő működéséhez sajnos
nem adottak a feltételek. Ezen felül az
intézmény munkavállalókat sem foglalkoztat már, így funkciója kiüresedett. A
kulturális feladatok ellátásában résztvevő
munkavállalókat eddig is az Önkormányzat foglalkoztatta munkaszerződés vagy
megbízási szerződés keretében. A fentiek
okán a 2021. június 28-i képviselő-testületi
ülésen javasoltam a Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház megszüntetését, és helyette a közművelődési feladatok
Önkormányzat által közvetlenül történő
ellátását. A kezdeményezéssel a Képviselő-testület egyetértett, azt jóváhagyta.
A költségvetési szerv megszűntetését

Bölcsőde pályázat - közbeszerzés
A Képviselő-testület 2019. július 25-i
ülésén döntött arról, hogy bővíti a mini
bölcsődét, és ennek érdekében pályázatot nyújt be a TOP-1.4.1-19 –SO1-201900016 számú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása és bővítése” tárgyú felhívásra. A
projekt célja a mini bölcsőde bővítése és
eszközbeszerzés.
A projektmenedzseri feladatok ellátásra
a Képviselő-testület a Somogy Megyei Önkormányzattal kötött konzorciumi együttműködési megállapodást. A 2020. január
22-én született támogatói döntés értelmében 130.000.000 Ft összegű vissza nem
térítendő támogatásban részült Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény alapján az Önkormányzat
50.000.000 Ft értékhatár feletti építési
beruházás esetén közbeszerzési eljárást
köteles lefolytatni. Ennek értelmében a
kivitelezési munkák elvégzésére közbeszerzési eljárás indult. Első és második
alkalommal meghívásos eljárás volt,
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mely eredménytelenül zárult, a harmadik
alkalommal már nyílt eljárás indult, melyre három árajánlat érkezett.
A megbízott közbeszerzési szakértő
a beérkezett ajánlatokat megvizsgálta és
megállapította, hogy a közbeszerzési eljárás
eredményes volt. Megállapította továbbá,
hogy a legjobb ár-érték arányt tartalmazó
ajánlatot (nettó 75.205.486,- Ft) a Ramiép
Invest Kft. nyújtotta be. A másik két ajánlat
nettó 94.001.030,- Ft és nettó 147.019.498,Ft összegű ajánlatot tartalmazott. Az ajánlatban szereplő összegek nettó árat tartalmaznak, tehát a 27 % általános forgalmi
adót (Áfa) az Önkormányzat finanszírozza
pályázati forrásból. A 130.000.000 Ft ös�szegű támogatásból hozzávetőlegesen
19.000.000 Ft-ot kell eszközbeszerzésre
fordítani, a fennmaradó összeg a projektelőkészítés (projektmenedzseri díj, közbeszerzéssel kapcsolatos költségek, műszaki
ellenőr stb.) költségeit fedezi.
		
Fekete János
		
polgármester

megelőző, jogszabályban meghatározott
feladatok előkészítése megkezdődött. A
Balatonszárszói József Attila Művelődési
Ház intézmény megszűnésének tervezett
napja: 2021. december 31.
Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a
lakosság szempontjából a helyi közművelődési feladatok ellátásában semmiféle változás nem lesz. Az intézmény
nevét Balatonszárszói József Attila Művelődési Házról Balatonszárszói József
Attila Közösségi Térre kell megváltoztatni, de a gyakorlatban minden az eddig
megszokottak szerint fog működni. Ami
az átszervezés mellett szól tehát, hogy
a közösségi színtér működtetése esetén
nem kell magasabb vezetőt (igazgatót)
kinevezni az intézmény vezetésére, csupán szakirányú középfokú végzettséggel
rendelkező személyt kell foglalkoztatni.
Németh Klaudia jelenleg a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében közművelődési szakember I. felsőfokú OKJ-s
szakképzésben vett részt, így e feltételt
az Önkormányzat biztosítani tudja. A
programok gyakorisága és színvonala, a
helyiségek használatának rendje és díja,
valamint a helyi közösségek önszerveződésére biztosított lehetőségek változatlanok maradnak.

Tájékoztató
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete
2021. augusztusában tervezi elfogadni
a gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló valamint a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló új önkormányzati rendeletét. E rendeletek
alapján valamennyi balatonszárszói lakóhellyel rendelkező óvodás gyermek,
aki a Balatonszárszói Százszorszép
Óvoda és Mini Bölcsőde intézményben
vesz részt óvodai nevelésben, továbbá
általános iskolai tanuló, aki a Balatonszárszói József Attila Általános Iskolában tesz eleget tanulmányi kötelezettségének, támogatásban részesül:
- Óvodás gyermekek 10.000,- Ft-ban
- Általános iskolás gyermekek
15.000,- Ft-ban.
A támogatással kapcsolatos részletszabályokról az előbbiekben hivatkozott önkormányzati rendeletek
elfogadását követően tájékoztatjuk a
lakosságot.
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V. Szárszói
Halfőző Verseny
„Balaton, napsütés, remek ízek és
kiváló hangulat az V. Szárszói Halfőző Versenyen! A szárszóiak ismét
kitettek magukért! A járványhelyzet
miatt meglehetősen rövid idő állt a
szervezők rendelkezésére, mégis
sikerült egy igazán nagyszerű fesztivállal nyitni a nyári főszezont.” – írta
facebook oldalán Witzmann Mihály
országgyűlési képviselő, a rendezvény fővédnöke.

Emlékfát ültetett a 15 + 1 éve alakult
NABE Szárszói Csoportja
2021. június 22-én emlékfát ültettünk
a Nők a Balatonért Egyesület Szárszói
Csoportja létrejöttének 15 éves évfordulója alkalmából, amely igazából már 15 +
1 év, hisz a járványügyi helyzet nem tette
lehetővé a tavalyi megemlékezést.
A nyírfa csemete a község házának parkjában, a Polgármesteri Hivatal
előtti zöld területen lelt otthonra, jelképezve egyesületünk elhivatottságát a
természet-és környezetvédelem iránt,
jelképezve mindannyiunk felelősségét
az élhető Föld megőrzésében. Az örömteli eseményről a helyi TV is beszámolt,
amely megtekinthető a Szárszó TV Youtube csatornáján.

Külön öröm volt számunkra, hogy férfi
társaink is bekapcsolódtak a munkálatokba, a Szárszóért Kft. munkatársai ásták ki a kemény földet a fa elültetéséhez,
amit ezúton is hálásan köszönünk.
A 15 éves jubileumi év tervei között
szerepel, hogy szeptemberben egy kiállítás keretében mutatjuk be az elmúlt
másfél évtizedben végzett tevékenységünket, a település közösségi életében
való aktív részvételünket, amelyre nagyon büszkék vagyunk.
Dancsecs Klára,
NABE Szárszói csoport
vezetője

A hivatal előtti parkban lelt otthonra az új nyírfa csemete.
Helyezettek:
I. hely: Öreg Halász Csapata Angolna pörkölt, túrós csuszával
II. hely: Püspökpusztai Csukapörkőltfőzők - Csukapörkölt
III. hely: Szárszói Rongylábúak Halászlé
IV. különdíj: Szárszói Nagygeneráció
Csapata - Újragondolt Hortobágyi
Palacsinta
Fő támogató:
Balatoni Halgazdálkodási
Nonprofit Zrt.
További támogatók:
Bea Bizsu és Tormási Flóra Judit
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Idén is volt Múzeumok Éjszakája!

Június 27-én szombaton több mint 200 fő kereste fel emlékházunkat a Múzeumok Éjszakája alkalmából. Nagyon köszönjük, hogy minket választottak úti célul,
hogy részt vettek Vers Utca vetélkedőnkön (melynek nyerteseit később értesítettük e-mailben) és tárlatvezetéseinken. Külön köszönet Petrasitz Péter csillagásznak, aki ismételten meglepett minket egy ingyenes csillagászati bemutatóval,
valamint a Múzeumok Éjszakája kommunikációs stábjának az élő bejelentkezést,
a Sonline.hu munkatársának pedig hogy írt rólunk!
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Településünk megjelenései az országos médiában
2021 nyarán az országos médiában
az egyik legtöbbször megjelent balatoni település Balatonszárszó. Településünk népszerűsége a családosok
körében nem véletlen: a felújított központi strandunk, a József Attila köré
épült kulturális élet, a minőségi nyári
programok könnyen közel hozzák az
idelátogatók szívéhez Szárszót. Íme,
néhány megjelenés településünkről,
melyek által több százezer emberhez
ért el hírnevünk:

A Mol Nagyon Balaton és az Index
bemutatta a „Best of Balaton”
sorozatában a József Attila
emlékművet.
Te mit szeretsz a Balatonnál? A
Best of Balaton kisfilmeken keresztül
mutatja be az idei legjobb balatoni
helyeket, látnivalókat, ügyeket, eseményeket, személyeket, és szavazni is
lehet a kedvencekre! Rád is számítunk
ám! A közönségszavazás 2021. augusztus 31-ig tart, melyet megtehetsz
a következő honlapon: https://index.
hu/fomo/nagyonbalaton/2021/07/23/
mit_szeretsz_a_balatonnal/

A balatonszárszói önkormányzat
turisztikai referense azt mondta: a
diákmunkának ugyan több évtizedes
hagyománya van a Balaton körül, de
idén minden korábbinál jobban becsülik a motivált fiatalokat.”
Némethné Szabó Magdolna turisztikai referens több ízben mutatta meg
az M1 Híradó stábjának, hogy
strandjainkon és településünkön
milyen fejlesztések történtek.
Az MTVA 10 alkalommal, a Hír TV
4 alkalommal jelentkezett be településünkről és a központi strandról, a
Nyár 21 műsor vendége volt az Ösztön Pince és a Bea Bizsu is, valamint
a Kossuth Rádió adásába is bekerültünk.
„Idén is népszerű a nyári diákmunka program, már több mint 23 ezren
vesznek részt benne. A legtöbben az
önkormányzatoknál vállalnak munkát,
de sokan választják a vendéglátást is.
Egyes munkakörökben akár 164 ezer
forintot is lehet keresni. A munkaadóknak is megéri belépni a programba. Idén többen jelentkeztek a nyári
diákmunka programba. A 16-17 éves
diákok a járási hivatalban céges és
önkormányzati állások között választhattak. A diákok július óta a beléptetésben segítik a fürdőzőket.” – hangzott el az M1 Híradójában.

		

forrás:
www.hirado.hu

A programturizmus.hu, a partlap.
hu, a cartourmagazin.hu, a likebalaton.hu, az utazzitthon.hu, a csodalatosbalaton.hu, balatontipp.hu, a
gotravel.hu, a vitorlazas.hu, a welovebalaton.hu, a funzine.hu, a fesztivalportal.hu a Kultkikötő szakmai vezetése mellett működő Csukás Színház
műsorait, valamint a Művelődési Ház
és József Attila Emlékház programjait
ajánlotta előszeretettel. Az Index.hu
országos hírportál „Ahonnan József
Attila az utolsó útjára indult” címmel
egy érdekes, színes és érzelem gazdag cikket jelentetett meg a József
Attila Emlékházról. A likebalaton.hu
pedig Szárszó új élmény-látványosságát mutatta be: Füves Kata, azaz
Takács Kata terápiás fűszerkertjét,
amely folyamatos programokat biztosít egész nyáron.
		
		
		

Ütő-Siklódi Anikó és
Matkovics Diána
szerkesztők

Krúdy tábor

Július 1-4-ig településünkön zajlott a Krúdy Gyula Irodalmi
Kör által szervezett Író – Költő – Festő – Művészeti Alkotótábor „József Attila emlékének ápolása” jegyében. A tábor
keretében a résztvevők előadásokat tartottak és hallgathat-
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tak meg a Művelődési Házban és a Zenepavilonnál, valamint az Emlékházat is meglátogatták, melynek keretében
4 különböző József Atillát és Pőcze Borbálát ábrázoló festményt ajándékoztak a múzeumnak.
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A Talkingbodies 07.03-án bemutatta, a „Ha valamit nem találsz, kérdezd
anyádat!” című tánc- és hangimprovizációt a Tóparti Parkban.
Képünkön a társulat tagjai.

Meglepetés vendégek várták július
30-án a nyaralókat a
Központi Strandon!

SZÜLETÉSEK
2021. 06.11-én megszületett
Antal Léna, Dr. Fodor Nóra és
Antal Sándor gyermeke
2021.06.22-én megszületett
Kiss Benjamin Vince és Kiss Mátyás
Bálint, Lászlófalvi-Eördögh Katalin
Mária és Kiss Gergely gyermeke

GRATULÁLUNK ÉS SOK
BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!

„Mindenki nagy várakozással tekintett a nyár elé és alig várta már,
különösen ezen nehéz időszak után,
hogy újra élvezhesse az együtt töltött időt a családdal és a barátokkal.
A Lidl Magyarország és az Animal
Cannibals közös kampánya épp arra
hívta fel a figyelmet, hogy otthon a
családdal vagy a barátokkal milyen
jó szórakozás a grillezés.”
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Kék Hullám Zászló díj átadás. A minősítés során a bizottság vizsgálta
a parkolási viszonyokat, a vizesblokkok állapotát, tisztaságát, a strand
akadálymentesítésének szintjét (parkoló, járdák, vizesblokkok, vízbejutás
lehetősége), a környezet állapotát
(virágosítás, gyep állapota, meder
állapota), a játszóterek minőségét,
árnyékoltságát. Figyelembe vették a
sportolási lehetőségeket, de a gyerekbarát szempontokra (pelenkázó,
családi öltöző) is odafigyeltek. Vizsgálták a strandi vendéglátóhelyek
kínálatát, fontosnak tartva a helyi
termékek jelenlétét és az újragondolt
vagy megújított étel-ital választékot.
A Balatonszárszói Központi Strand
idén is 5 csillagot kapott.

A Szárszói Tüzes esték idén július 10-én került megrendezésre.
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III. Szárszói „Szövegelő” Irodalmi hét
A kultúrára szomjazóknak és az irodalom iránt érdeklődőknek nem kellett
Kapolcsig menni, ha kultúrára vágytak,
hiszen még alig lett vége a Múzeumok
Éjszakájának, máris indult a Déli part
egyik legjobb irodalmi rendezvénye, a
III. Szárszói „Szövegelő” – Irodalmi hét,
mely harmadik alkalommal került megrendezésre Balatonszárszón.
4 nap kulturális színkavalkád várt
ránk, benne olyan művészekkel és
előadókkal, mint például a Tallián Mariann-Lázár Balázs és Csörsz Rumen
István trió, a Kávészünet zenekar, az
Eleven Költők Társasága, Szálinger Balázs és Zsille Gábor vagy éppen Aranyosi Ervin, Kemény Zsófi és b. Gyarmati
László költők!

Július 21-én a Vers Utca menetleveles vetélkedőjével indultak a programok, a vetélkedőn 7 család vett részt az
azonnali ajándékokért, este 19:30 óra-

kor pedig a Mi dolgunk a világon? című
versszínházi előadást övezte nagy érdeklődés.

Tallián Mariann és Lázár Balázs, a Szárszóra már régóta hazajáró, szívünknek
kedves színművész-költő házaspár ismét egy ismert költőóriást, Vörösmarty
Mihályt elevenítették fel Csörsz Rumen István régizenész közreműködésével
egy órán keresztül a József Attila Emlékházban!
költészet népszerűsítését tűzte ki céljául.
A koncertet az idei év egyetlen MúzeoMozijával az Édes Anna filmvetítés
követte este 21:00 órakor az Emlékházban.
Pénteken délelőtt 10 órától ingyenes
tárlatvezetéssel járhatták be az emlékház állandó kiállítását az érdeklődők.

Zsille Gáborral találkozhattak vendégeink, és beszélgethettek arról, hogy is
viszonyulnak a költők a humorhoz manapság. A napot pedig egy fergeteges
bulival, a harmadik alkalommal nálunk
koncertező Kávészünet zenekar zárta.

Csütörtökön este 19:00 órakor a Zenepavilonnál folytatódott a hét,
a nemrég indult Eleven Költők
Társasága koncertjével.
Képeket készítette: Onda Péter.
Szentmártoni János költő és Gréger
Zsolt dalszerző 2011-ben dalokat
kezdtek írni eleinte a maguk örömére,
így indult a projekt. Aztán néhány évvel később felkeresték Keleti Andrást,
a Colorstar zenekar frontemberét, a
Budapest Bár énekesét, hogy volna-e
kedve a szerzeményekkel producerként foglalkozni. Végül Kohánszky Roy
csatlakozott énekesként a projekthez,
akit a közönség elsősorban a Roy és
Ádám formációból ismerhet. A 2018ban alakult együttes főként a kortárs
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Humor a kortárs költészetben.
Képünkön Szálinger Balázs és Zsille
Gábor költők és Luzsicza István.
Képeket készítette: Onda Péter.
Kis szünet után este hét órakor folytatódott a program a Petőfi Irodalmi
Ügynökség jóvoltából a KMI 12 (Kárpát Medencei Igazgatóság) kortárs
szerzőivel, ahol Szálinger Balázzsal és

Mint mindig, a Kávészünet zenekar
fergeteges hangulatot teremtett a
Zenepavilonnál.
Az irodalmi hét egyik legjobban
várt attrakciója szombaton a Központi
Strandon megrendezett Vers a Strandon című program volt, melyen a tavaly
átadott Vers Utca tematikus sétaút
újonnan elkészült 28 oldalas kiadványát
mutattuk be jelen lévő költőink (Szakáli Anna, Kemény Zsófi, Aranyosi Ervin,
folytatás a következő oldalon...
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b. Gyarmati László) és előadóink (Karancz Katalin, Török Tünde) segítségével. A két órás beszélgetés alatt kicsit
jobban megismerhettük költőink életét,
akik dedikálták is az érdeklődőknek az
új kiadványt, melyet mostantól a József
Attila Emlékházban lehet megvásárolni.

Kerekasztal beszélgetés a Strandon.
Török Tünde nagy átéléssel szavalta
Aranyosi Ervin versét.

Klassz a pARTon előadások
A Klassz a pARTon! klasszikus zenei fesztivált 2015-ben alapította Érdi
Tamás Liszt-díjas zongoraművész. A
fesztivál ötletét egy fellépés adta, amelyet Varsóban a világhírű Chopin szobor
alatt egy tüneményes tó partján, a Łazienki parkban adott, hét-nyolcezer ember előtt. Évről évre rendszeresen vis�szahívták, és a sikert tapasztalva egyre
erősödött benne a gondolat, milyen jó
lenne hasonló koncertekkel szórakoz-

tatni a hazai vízpartokon is a klasszikus
zenét kedvelő közönséget. Szerencsére
elképzelése támogatásra talált, és az
eltelt évek bebizonyították, hogy a fesztivál egyedi értéket képvisel, minőségi
programokat kínál és a koncertek művészi színvonalát nemzetközi szinten
is értékelik. Idén először a balatonszárszói Központi Strandról jelentkezett be
a fesztivál 4 különleges napon át.

Az Ewald Rézfúvós Együttes koncertje.
Képek és közzététel: Podhorányi Zsolt
Július 27-én igaza lett Bakó Leventének: a közönség tényleg ráébredt, hogy
ez „egy igen kellemes nyári este”. Kalandozás a zenetörténetben Händeltől
a „rendes muzsikákig”, mint amilyen

Nino Rota filmklasszikusokból ismert
zenéje. És nem utolsósorban könnyed
anekdotázás régvolt koncertekről,
amelynek során Bakó Levente a közönséget és önmagát sem kímélte.

Cimbora Együttes koncertje.
Képek: Budai Szilvia
Július 26-án vidám gyerekcsapat
gyűlt össze egy forró nyári koraestén,
hogy együtt muzsikáljon, énekeljen és

A hetet este 7 órakor a KMI 12 Szerzőbár előadásával a múzeumban zártuk,
ahol Iancu Laurával és Kürti László
költőkkel beszélgetett Luzsicza István
a verseik témáját meghatározó gyermekkori mintákról.
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táncoljon a zenészekkel, akik híres magyar költők verseit zenésítik meg évek,
évtizedek óta.

Megyimórecz Ildikó, Fülep Máté operaénekesek és Zsoldos Bálint
zongoraművész koncertje. Képek és közzététel: Podhorányi Zsolt
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Július 28-án fiatal operaénekesek,
Megyimórecz Ildikó és Fülep Máté bizonyították, hogy az opera igenis megél egy

nyári strandszínpadon értő tolmácsolásban. Mi több népes közönséget vonz és
hatalmas sikert arat. Más mellett Mozart,

„A taps és a csönd az én egyetlen kapcsolatom a közönséggel… Csak akkor
érzékelem, mennyien ülnek körülöttem, mennyire lelkesek,
szeretnek vagy nem, amikor meghallom az első tapsot.”
Képek és közzététel: Podhorányi Zsolt

Donizetti és Puccini műveiből hangzottak
fel részletek, Zsoldos Bálint zongoraművész Brahms életművéből választott.
Július 29-én mintha a természet is Érdi
Tamás zongoraművészt segítette volna
ezen a nyárestén, akárcsak a szépszámú
közönség szűnni nem akaró tapsa. Bíborvörös naplemente, szélcsendes kellemes
nyáreste, halk rigófütty lett kísérete Mozart, Bartók, Debussy örök muzsikájának.
		
		
forrás:
		
Klassz a pARTon
		
facebook oldal

XI. Balatonszárszói Sárkányfesztivál
Idén július 30-án kezdődött településünk egyik legjobban várt eseménye, a
tizenegyedik alkalommal megrendezett
Sárkányfesztivál, melyre helyiek és nyaralóvendégek egyaránt nagy számban
érkeztek.

társa, a megnyitón a zeneiskola képviseletében Konc-Gállné Gass Emese és
leánya, Konc-Gáll Anna is közreműködött,
így emelve az esemény fényét.

Fergeteges hangulatot varázsolt az
Alma zenekar a Csukás Színházba,
nem csak a legkisebbeknek. Szórakoztatva hívta fel a közönség figyelmét
természetünk védelmére és hozta
közelebb a siketek és nagyothallók
jelelését.

„Ki messzelátóval fürkészte a vizet, ki
pedig „alvós” Süsüjét ölelgetve várta a legillemtudóbb egyfejű sárkányt a Tóparti parkban július 31-én reggel, ahol egy tűt sem
lehetett leejteni, annyian szerettek volna
találkozni a sárkányhajón érkező kedvenccel. – Ezt a kicsit hadviselt Süsü figurát
még én kaptam a szüleimtől, amikor annyi
idős voltam, mint most a fiam – mutatta
Csernai Péter, aki minden évben elhozza a
most hétéves Marcit Süsü fogadására, Balatonszárszóra. – Aligán nyaralunk, mindig
akkorra időzítjük a nyaralást, amikor Süsü
érkezik.” –írta a Somogyi Hírlap.

Sok szeretettel gratulálunk Kristóf
Jánosné Szincsák Editnek első önálló
kiállításához. További sok sikert és
hosszú alkotóéveket kívánunk!
A rendezvénysorozatot július 30-án
16:00 órakor a NABE Szárszói csoportja
oszlopos tagja, Kristóf Jánosné Szincsák
Edit amatőr festő önálló kiállításával nyitottuk meg a Polgármesteri Hivatalban.
A kiállítást megnyitotta és a jelenlévőket
köszöntötte Németh Klaudia kultúrális
koordinátor és Fekete János polgármester. Beszédet mondott Cseh Magdolna,
Edit néni mentora, barátnője és művész-
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„Jött, látott és ismét rabul ejtette a
legkisebbek szívét. Stílusosan, sárkányhajón érkezett Csukás István mesehőse, Süsü, hogy ismét találkozzon
egészen fiatal és idő közben szülővé
érett rajongóival Balatonszárszón.”

Mindenki kedvenc sárkányát több
százan köszöntötték a parton, majd
kezdetét vette a Zenepavilonnál
a Fabula együttes koncertje.
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Vigyázzunk a vízben!
A Magyar Rendőrség közleménye:
„Somogyi kollégáinkhoz július 24-én
kora este érkezett a segélykérés arról,
hogy egy tízéves gyerek eltűnt a balatonszárszói strandon, egészen pontosan a
Balatonban. Kollégáink nem haboztak,
így a szárazföldi és a vízi rendőri egységek is azonnal a kislány keresésére indultak, akit végül a balatonföldvári körzeti
megbízott, Pusztai Zoltán törzszászlós
talált meg. Mint kiderült, a kislány Balatonföldvár felé sodródott a vízben egy

SUP deszkán, teljesen kimerülve és rémülten. A törzszászlós azonnal kisegítette a vízből, majd a szolgálati autóval az
aggódó szüleihez vitte. Ez a történet kollégáinknak hála jól végződött, de sajnos
nem lehetünk ott mindenhol. Ha vízpartra
mentek, mindig figyeljetek magatokra és
egymásra is, mert könnyen kerülhettek
életveszélyes helyzetbe. És még valami:
ha a Balatonon bajba kerültök vagy bajba
jutott személyt láttok, hívjátok a 1817-es
segélyhívó telefonszámot.”

A három napos fesztivál alatt volt
még Hab parti interaktív élmény show,
ahol Jack Spenóttal múlatták az időt
a gyerekek (kép: Daria nagy-Narbutt),
Lovagok és Udvarhölgyek sárkányszelídítő showja és sárkányhajózás a
Központi Strandon.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Házasságot kötött egymással:
2021.06.05-én
Fülöp Krisztina és Pócsi Zsolt
2021.06.26-án

Pugner Enikő és Sánta András
2021.07.10-én
Storch Vivien Diána és Bán Tamás
2021.07.17-én

A Pom-Pom kalandjai és a Süsü a
sárkány előadás mint mindig,
most is zajos sikert arattak a Csukás
Színházban, míg a fesztivált a
Tóparti parkban rendezett
Tűzijáték-tűzzsonglőr show
(kép: Daria Nagy-Narbutt) és Disco
party zárta a Zenepavilonnál.
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Jámbor Andrea és Sáska Zoltán
2021.07.24-én
Durajda Judit és Kónya Ádám Mihály
Gratulálunk
és sok boldogságot kívánunk!
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Attitűd Kertfenntartás

A nevem Varga-Matiscsák Attila,
2018-ban költöztem Balatonszárszóra
feleségemmel és jelenleg 4 éves kislányommal. Kertgondozással és kertfenntartással 2014-ben kezdtem foglalkozni
Londonban. Mint csoportvezető kertész
a 7 fős csapatommal - akikkel azóta is
szoros kapcsolatot ápolok - két kerület
zöldterületeiért voltam felelős. Büszke
vagyok rá, hogy egymás utáni 2 évben
is elnyertük London legszebb és leggondozottabb kerülete címét. Később ott is
elindítottam kertfenntartási vállalkozásomat, de mivel nagyon vágytunk haza, úgy
döntöttünk, hogy szerencsét próbálunk a
Balaton déli partján. Fiatal korom szinte
összes hétvégéjét a Balaton partján töl-

töttem, így számomra egy bakancslistás
tétel volt, hogy egyszer itt telepedjek le.
Így találtunk rá Balatonszárszóra! Eleinte
másodállásban kezdtem el családi házak,
nyaralók kertjeinek gondozását, de a vállalkozás hamar kinőtte magát, így egy év
után már főállásban végeztem a munkát.
Azóta sikerült elnyernem jó néhány társasház komplett zöldterület kezelését is.
Fő profilom a kertfenntartás, de vállalom
kisebb területek füvesítését, illetve növények telepítését is. Szerencsésnek mondhatom magam, mert a hobbimból élek, illetve, hogy az ügyfeleim száma évről évre
gyarapodik. Igyekszem a vállalkozást
folyamatosan fejleszteni, idén elindult saját weboldalam is, a következő évtől már
térkő mosással is fogok foglalkozni. Számomra fontos a környezetünk védelme
is, így a hagyományos robbanómotoros
gépek mellett jó néhány profi akkumulátoros géppel is dolgozom, csökkentve a
zaj- és légszennyezettséget.
Mivel a balatonszárszói futball csapat egyik kapusa is vagyok, így jövőbeni terveim között szerepel a csapat
támogatása is. Családom és én is bol-

dogok vagyunk, hogy egy ilyen remek
közösségben élhetünk!
Attitűd Kertfenntartás
Varga-Matiscsák Attila
Elérhetőségek:
www.attitudkertesz.hu,
info@attitudkertesz.hu,
+36 20/4179-417

Új gyógynövénykert Balatonszárszón
Kedves szárszóiak, szeretettel mutatom be a gyógynövény kertemet és önmagamat nektek. Pici koromtól a növények
csodálatában élek, de elsöprő erejű majd
10 éve lett, mikor a Petőfi utcában vettünk
egy nyaralót itt Szárszón. Nem csupán
édes szomszédjaimat zártam a szívembe
és a jó lelkű szárszóiakat, de a kertemmel,
természettel olyan közel kerültem, hogy
16 év rajztanári, gyógypedagógusi hivatásom elhagytam a kertépítésért. Aztán beljebb léptem és egy öngyógyítás kapcsán
(cigiről leszokás) a gyógyfüveket hívtam

A Szóládi út 55. szám alatt található
kis birtok az elmélyülésnek és
a pihenésnek is teret ad.
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segítségül. Olyan elsöprő erejű volt, hogy
azóta minden nap gyógyteát iszom és a
természetgyógyászatot, egészségtant,
kreatív fitoterápiát, anti-aginget is elvégeztem. Szenvedélyem lett. Kialakítottam
egy nagy és nyitott gyógynövénykertet
Szárszón a Szóládi út 55-ben. Egyrészt
a kolostori kertek mintájára, másrészt
funkciótereket kialakítva gyerekeknek,
felnőtteknek illetve fogyatékkal, speciális
nevelési igénnyel élőknek. Dédelgetett
álmom, hogy már a gyerekeknek átadom
a természet szeretetét, óvását, a gyógynövények felismerését, felhasználását az
élménypedagógia eszközeivel. A másik,
hogy egy felnőtt fogyatékkal élőt segítek
munkához sok szeretettel. A kertem nem
egy díszkert szép növénytársításokkal
(bár én magam nagyon szépnek látom),
hanem több mint 100 fajt és több ezer darabszámot tartalmazó haszon és tankert,
ahol nem csak feldolgozom a növényeket, de többet csak a megismertetésért
nevelgetek. Termékeimmel megtaláltok
szombat délelőttönként a szárszói termelői piacon, illetve Budapesten a Lehel

piacon. A teáim a Herbsymphony nevet
kapták, mert a jól összeállított teakeverék hatóanyagai pont olyan összhangban, szinergiában támogatják, kiegészítik
vagy fékezik egymást, mint a szimfónia
hangjai. Csodálatos. Legnagyobb öröm
számomra, ha sikerül jobbá tennem az
életeteket, enyhíteni, megoldani a problémákat, hallgatni örömteli visszajelzéseiteket, illetve az, ahogy látom, kicsik
és nagyok belakják a kertemet. Kertfürdő
programunk is volt, ahol két szuper pszichológus segítségével érzékeléses vezetett meditáción vehettünk részt. Augusztus 21-èn finom gyógynövényes menüsor
lesz, DJ Ginseng muzsikájával. De volt
gyerekjóga, kreatív fitoterápia, Jobbágy
Bence muzsikája is. A fitoterápia és a
botanika a szenvedélyem, boldog vagyok
tőle. Kutatom gazdag tudományát.
További részleteket a programokról,
termékeimről, kertről a Facebook: Füves
Kata című oldalon találtok.
			
			
Takács Kata
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Strandparti
A tanév utolsó júniusi hétfőjén a
diákok DÖK-napon vettek részt. A hagyományos akadályverseny helyett
szabadtéri játékokkal készült a Szülői
Munkaközösség, az iskola vezetésével
és a 8. osztállyal közösen. Az iskola körüli futás után a tanulók a strand felé
vették az irányt. Osztályonként felváltva próbálhatták ki a játékokat az egyes
állomásokon. Volt ugrálóvár, lufibohóc,
kötélhúzás, csillámtetoválás, élőcsocsó, sorverseny és labdarúgó-mérkőzés. Délben az SZMK lángossal vendégelte meg az iskolásokat és segítőiket.
Mindenkinek köszönik, akik lehetővé
tették ezt a felejthetetlen napot!

Tanév végi jutalmazottak
Június15-én befejeződött 179 tanítási nappal, 185 tanulónak a 2020/2021es tanév. Sajnos ez a tanév is rendkívülire sikeredett, hiszen nem tudták a
teljes tanévet az iskolában tölteni, így a
megszokott közös tantermi élményekből kevesebb lett, s néhány programról
is le kellett mondaniuk, vagy a hagyományoktól eltérően megszervezni. Ettől
függetlenül a tanévet eredményesnek
ítélik. Az eredményességet bizonyítja a
sok jutalomkönyv, melyeket átadott az
intézményvezető az azt érdemlő következő tanulóknak:
Osztály diákja kitüntető címet kapták: 1. osztály: Horváth István Péter;
2. osztály: Székely László Nimród; 3.
osztály: Bónay Enikő; 4. osztály: Szabó Hanna; 5. osztály: Zelei Kristóf; 6/a
osztály: Papp Márk; 6/b osztály: Szabó
Regina; 7. osztály: Dobos Petra; 8. osztály: Feledy Lea.

Az iskola diákja címet 2020/2021.
tanévben Krukk Dorina kapta.
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Könyvjutalmat kaptak: 1. osztály:
Horváth István Péter, Konc-Gáll Nóra,
Varga Szilvia Alexandra; 2. osztály:
Dénes Panna, Kozák Noel Benjámin,
Rózsás Kolos, Ütő-Siklódi Dorottya,
Vitéz Ágnes Borbála; 3. osztály: Bónay Enikő, Farkas Bori, Geiger Panna Zsóka, Nagy-Narbutt Francheska,
Nagy-Narbutt Marta, Pacskó Luca
Zsófia, Rédecsi Anita Ramóna, Stágl
Simon, Szekér-Nagy Zalán, Vörös Viktória, Zsatku-Sárdi Lilien Ivett; 4. osztály: Konc-Gáll Anna, Kovács Ádám
Nándor, Muri Ivett Ajsa, Szabó Hanna,
Vancsakovszki Milán, Vitéz Bulcsú;
5. osztály: Hadaró Roland, Kovács
Balázs, Mónos Lia Szamira, Szekér
Csenge, Zelei Kristóf; 6/a osztály: Defner János Ádám, Horváth Ákos László, Kovács Brigitta, Papp Márk, Stágl
Sebestyén, Zsombok Levente János,
Zsombok Míra; 6/b osztály: Bóza Sára,
Kovács Dóra, 7. osztály: Geiger Balázs
Botond, Sarang Jázmin Anna, Zergi József; 8. osztály: Krukk Dorina, Domján
Alexa, Feledy Lea, Lovas Lili Kamilla,
Tóka Zsombor, Orsós Kira.
Bendegúz tanulmányi levelező verseny könyv jutalmazottjai: Balassa
Lana Mia, Dénes Panna, Kozák Noel
Benjámin.
Oklevelet kaptak osztályfőnöküktől
a bizonyítványukban a következő tanulók:
Bendegúz tanulmányi versenyen

Szűcs István részére a szárszó tévé
stábja adott át oklevelet,
megköszönve eddigi segítő munkáját,
s kívánva tanulmányaihoz
további sok sikert.
elért eredményért: Rózsás Kolos, Somogyi Bálint, Bónay Enikő, Nagy Dávid
János.
Példamutató magatartásáért, szorgalmáért: 7. osztály: Debreceni Buda
Zsigmond.
Példamutató szorgalmáért: 2. osztály: Balassa Lana Mia.
Példamutató magatartásáért, jó
tanulmányi eredményéért: 1. osztály:
Kozák Benett Szilárd, Reichert Kincső,
Reichert Zoé, Tökölyi Zsófia, 3. osztály:
Nagy Dávid János, Zergi Hetény, 5. osztály: Skálát Dorottya, 6.a osztály: Szabó
Hanna, 6.b osztály: Szabó Regina, Yermolaieva Ivanna, Tályai Máté.
Közösségi munkájáért: 1. osztály
Végh Csenge, 5. osztály: Kovács Anna,
Péter-Horváth Loretta, Szabó Alexandfolytatás a következő oldalon...
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ra, 6.a osztály: Barti Botond, Defner
János Ádám, Horváth József János,
Kovács Adolf, Polányi Barnabás, Zsombok Míra, 6.b osztály: Ferenczi Fanni,
Horváth Erik (dinnyés), Kovács Dóra,
Kovács Vivien, 7. osztály: Dobos Petra,
Nagy Rebeka Mercédesz.
Jó tanulmányi eredményéért: 1. osz-

tály: Mészárovics-Dobos Norbert, 2.
osztály: Feledy András, Somogyi Bálint,
Székely László Nimród, Vinkler Jázmin,
Vlaics Bianka, 3. osztály: Dulin Marcell,
Kovács Gerda, Szabó Alexandra, Újváry
Lili, 4. osztály: Gajtkó Gréta, Hegedüs
Panna Luca, Nagy Ramóna, Tomka
Lujza Adél, 6.a osztály: Horváth Ákos
László, Papp Márk, Stágl Sebestyén.

Szaktárgyi teljesítményéért:
14 tanuló bizonyítványába került a
jeles helyett 32 helyre kitűnő értékelés.
8 év kiemelkedő sportteljesítményéért: Hegedüs Benjámin Miklós, Huszár
Ádám Bendegúz, Tóka Zsombor, Sarang Zalán Lóránt, Richter Martin, Zelei
Botond.

Somogyország kincse díj átadása
Kaposváron a Megyeháza értéktermében minden évben átadják az Örökségünk
Somogyország díjat, melyet 2020-ban a
balatonszárszói Költészet Napi Versmondó-versenynek ítéltek oda, melyet a kialakult vírushelyzet miatt nem tudtak a tervek
szerint átadni. A díj átadására a tanévzáró
ünnepélyen került sor. Dr. Szajcz Adrián, a
Somogy Megyei Közgyűlés Alelnöke jelen-

létével megtisztelte a rendezvényt, szólt
az ünneplőkhöz, s ezt követően a díjat átadta Nemes Márta tanárnőnek, aki megálmodója volt a költészetnapi versenynek.
A tanárnő az örökséget továbbadta Szabó
Zoltánné Gelencsér Ilona intézményvezetőnek, aki az elmúlt években gondos házigazdája volt az iskola legkiemelkedőbb
eseményének.

Zánkán nyaraltak a szárszói iskolások
Ebben a tanévben is nagyon sok intézmény érdeklődött a zánkai Erzsébet
tábor iránt, gyorsan elfogytak a turnusok,
így iskolánk a 6-11. évfolyam kiírására
tudott jelentkezni Csukás István csapata néven. A szülők és a nevelőtestület
gyors és hatékony munkája segítségével
sikerült megnyernünk a pályázatot. 33
felső tagozatos diák jelentkezett, sajnos
különböző okok miatt csak 28 tanulóval
indultunk Kisfonai Ágnes és Resli Réka
kollegámmal június 27-én, vasárnap Zánkára. Az Erzsébet Alapítvány biztosította
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az ingyenes vonatutat oda- és vissza is,
ezen kívül napi 5 étkezés, felújított, fürdőszobás szállás, strand, orvosi ellátás,
sportpályák, kölcsönözhető játékok, és
rengeteg, izgalmasnál izgalmasabb program várta a táborozókat.
Megérkezésünk estéjén fantasztikus
nyitó ünnepség keretében foglalta el
közel 2500 gyermek a tábort 6 napra. A
szálláshelyeken színekkel jelölt altáborokba szerveződtünk, az ajándékba kapott pólónk, sportsapkánk is sötétzöld
volt. Minden altábor a saját színeiben

vonult fel, és saját csatakiáltásával állt be
a kijelölt helyére, majd a köszöntő beszéd
után remek táncos estét élvezhettünk.
3 fő projekt zajlott ebben az időszakban: Tudományos, Digitális és Prevenció
témakörben a diákok 1-1 kötelező, de
játékos, érdekes foglalkozáson vettek
részt tanáraikkal együtt. Például megismerkedtek hazánk nemzeti parkjaival,
vicces, interaktív fizikaórát élvezhettek,
kipróbálhatták a VR szemüveget, 3D-s
nyomtatáshoz terveztek tárgyakat, mélyebb tudásra tettek szert önmagukról és
sérült embertársaikról.
Minden program a tábor területén zajlott, biztonságos, védett környezetben,
ahol a TESO-k (Tábori Együttélést Segítő
Operatív munkatárs) segítségével, támogatásával vitték végig a Kalandpálya
akadályait, vívtak lézerharcot, oldottak
meg rejtélyeket az éjszakai túrán, eveztek
sárkányhajóban, versenyeztek a vízi vetélkedőn és az 1 perc és nyersz játékban,
de bátran kipróbálták a cirkuszi eszközöket, többféle kézműves foglalkozáson
alkottak csodálatos tárgyakat, és volt, aki
drámapedagógiai előadás iránt érdeklődött inkább, vagy hatalmas trambulinon
ugrált. Többször strandoltunk a délutáni
órákban, a szurkolói zónában pedig a
focirajongók kísérhették figyelemmel a
meccseket, két alkalommal koncertet is
hallgattunk. Napirend szerint zajlott a
tábori életünk, 7,50-kor zenés ébresztőt
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követően rövid, játékos reggeli tornán
pörgettük fel magunkat, ez alatt a TESO-k
végigjárták a szobákat, és pontozták a
tisztaságot, rendezettséget. 8,30-kor reggeliztünk, megkaptuk a tízórainkat, majd
9 órától pedagógus társaim kíséretében
a csoportok különböző programokon vettek részt. 13,30-kor ebéd, uzsonna kiosztása, és újabb programkör vette kezdetét.
A késő délutáni órákban vagy strandoltunk, vagy a szobákban társasoztak, a
sportpályán fociztak a gyerekek. Nagyon
sok barátra tettek szert ez idő alatt. 19,30kor vacsoráztunk, és a 22 órai takarodó-

ig játszottunk, beszélgettünk. A sűrű és
intenzív élmények, a tábor földrajzi sajátosságai – sok, meredek emelkedő, nagy
távolságok -, gyorsan álomba ringatták
a srácokat. A tengernyi program mellett
röpült az idő, és elérkezett július 2-a, a
hazautazás napja. Előző este egy rövid
záró bulival búcsúztunk a tábortól, ahol
kihirdették a szobatisztasági verseny helyezettjeit, mi az 1. és 3. helyet szereztük
meg! Nagyon kedves volt az is, hogy ajándék kíséretében felköszöntötték a turnus
idején születésnapját ünneplő diákunkat.
Péntek reggel pedig fegyelmezetten,

gyorsan összecsomagoltunk, tiszta, rendezett szobákat adtunk át magunk után
és a reggelit követően elindultunk hazafelé.
Mi, pedagógusok is alaposan elfáradtunk, de minden percét, pillanatát élveztük a srácokkal töltött időnek. A vonatról
kissé elcsigázott, de sok-sok tapasztalattal, ismeretséggel, tudással és élményekkel gazdagodott gyermek szállt le, és
köszönte meg ezt a csodás hetet.
Metzkerné Horváth Katalin

Erzsébet napközis tábor
A Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és AMI pályázatot nyert Erzsébet Napközis tábor szervezésére, mely
július 5 és 9 között 33 kisgyermek és 3
pedagógus részvételével valósult meg.
Naponta 8 és 16 óra között tölthették el az időt a jelentkezők az Erzsébet
Alapítvány anyagi támogatásával, melynek keretében napi négyszeri étkezést
is biztosítottak. A tábori program öt fő
tematika köré épült fel: sport, egészségtudatos életmód, környezettudatosság,
művészi nevelés, kulturális örökségünk,
önismeret, közösségépítési kompetenciafejlesztés, kirándulás. Minden témát
játékosan, alkalmazkodva a gyerekek
életkori sajátosságaihoz, dolgoztunk
fel. Fontos szerepet kapott a mozgás,
amihez eszközöket is vásárolhattunk.
Kihasználva a település adottságát, délutánonként strandoltunk és szerveztünk
homokvár építő versenyt is a táborlakókból kialakult három csapat között. Több
alkalommal került sor kézműves foglalkozásra, ahol a feldolgozásra került témákban váltak kis alkotókká. Egy napot
az iskolán kívül kirándulással töltöttünk
el. Balatonföldvárra látogattunk, ahol a
kilátóból gyönyörű kép tárult elénk. Közben megtekintettük a hajózási kiállítást,
majd a Kulipintyó elnevezésű Széchenyi

villában nem egyszerű tárlatvezetést,
hanem múzeumpedagógiai foglalkozást is szerveztek a gyerekek számára.
Utunkat a hajóállomáson folytattuk, ahol
az ebéd elfogyasztása után megtekintettük a balatoni hajókat. Élményekkel
gazdagon tértünk haza. Az utolsó nap
a közösségépítés jegyében zajlott. Sor
került a vetélkedők jutalmazására is,

ami az egészségtudatosság jegyében
gyümölcs volt.
Az öt nap programokkal gazdagon,
vidámsággal telt el, melyet a közben készült rengeteg kép illusztrál.
		
		
		

Lőrincz Attiláné
és
Budáné Lőrincz Ágota

Hírek:
Tankönyvosztás:
2021. augusztus 26-án 8.00-16.00;
augusztus 27-én 8.00-12.00 között
Tanévnyitó ünnepség:
2021. szeptember 01. 8.00 óra
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Felnőtt football
hírei
A korábbi nyilatkozatomban célul tűztem ki az utolsó két mérkőzésre a 2 győzelmet, amelyet kiváló játékkal párosulva
sikerült abszolválni. Külön kiemelném
Kuvik Tibort, aki az utolsó mérkőzésen
bombagólt szerzett és természetesen
az egész közösséget, akik mindent megtettek a sikerért. A bajnokság végeredménye a 4. hely lett. A szerzett gólok
tekintetében előreléptünk és a védekezésünk is stabilizálódott a teljes tavaszi
szezonban, hiszen 25 rúgott és 14 kapott
gól lett a mérlegünk. Császár Viktor kiemelkedő teljesítménye 12 gólt eredményezett számunkra. Játékosmozgásunk:
egyetlen játékos távozott, viszont az érkezők száma a hihetetlen kategória az
amatőr labdarúgásban, ami 9 játékost
jelent. Heti két edzéssel és minden hétvégén edzőmérkőzésekkel készülünk.
Az utolsó mérkőzés után mint Vezetőedző jeleztem a Klub Vezetői felé, hogy
nem tudom a jövőben a feladatot vállalni
és döntésemet természetesen elfogadták.
Szukován Tamás

Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele

Karate hírek
Idén ismét megrendezésre került a karatésok nyári edzőtábora. Június 28 és
július 10-e között 2 turnusban látogattak
Szárszóra a sportolók. A járvány miatt a
létszámunk kisebb volt a korábbi évekhez képest, ám így is igyekeztünk színes
programokat biztosítani a gyerekeknek
az edzések között. A napi 3 edzés meg-

tette „hatását”, a tábor végén rendezett
vizsgát mindenki sikeresen teljesítette.
Köszönjük az iskola és a konyha dolgozóinak a munkáját, jövőre is jövünk!
		
		

Somogyi Péter
edző

Tenisz Klub hírei

Rotary Kupa. Vicha Attila klubvezető átadta a holtversenyben nyert Tenta Józsefnek
és Sztrapek Csabának a vándorserleget. A versenyt támogatta Kercsmár András.
Csapatmunkával sikerült megszerezni
a rangsor negyedik helyét.

Előttem az utódom. Ezúton szeretném
bemutatni az erősen szárszói kötődésű karizmatikus új Vezetőedzőnket:
Baranyai Dávidot. A kép is önmagáért
beszél, hiszen én már őt nézem és ő a
Jövőt. Dávid a csapategység
erősítését is kiemelten fogja kezelni.
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Magyar Vöröskereszt sajtótájékoztatója
Ezen a nyáron is az idén 100 éves Magyar Ifjúsági Vöröskereszt fiatal elsősegélynyújtói óvják a strandolók biztonságát. 19 balatoni strandon több mint 300
önkéntes teljesít szolgálatot a szezonban. Munkájukat, illetve azt, hogy jövőre
még több helyszínen lehessenek jelen,
a www.voroskereszt.hu weboldalon és
a Netpincér ételrendelő alkalmazásával magánszemélyek is támogathatják.
Idén 15 éves a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat, melynek időszaka alatt 52
szolgálati napot töltenek el önkéntesek
a strandokon. Szárszón eddig 107 esetet láttak el.

Idén már tizenötödik éve vigyáznak
fiatal vöröskeresztes önkéntesek a
balatoni nyaralókra. Júliustól szezon
végéig lesz Balatoni Elsősegélynyújtó
Szolgálat a strandokon – hangzott el a
08.04-én a Központi Strandon
tartott sajtótájékoztatón.
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BALATONSZÁRSZÓ

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

2021. AUGUSZTUSI PROGRAMOK | INFORMÁCIÓ: KULTKIKOTO.HU
AUG. 6. (P) 20:30 

MÚVILÁV - Majdnem mint a filmeken

Bemutató előadás!

AUG. 14. (SZO) 20:30 

ÉN ÉS A KISÖCSÉM - Körúti Színház

Főszerepben: Koltai Róbert

AUG. 7. (SZO) 20:30 

BÉKÉVEL JÖTTÜNK

AUG. 13. (P) 20:30 

Lakatos László,Musimbe Dávid Dennis

AUG. 19. (CS) 20:30 

LILI BÁRÓNŐ

Pesti Művész Színház

IVAN & THE PARAZOL

Előzenekar: Aurevoir

AUG. 21. (SZO) 20:30 

BUDAPEST BÁR koncert | Énekesek:

Behumi Dóri, Németh Juci, Keleti Andris és Szűcs Krisztián

GYEREKELŐADÁSOK MINDEN HÉTEN VASÁRNAP!
AUG. 1. (V) 10:30

 SÜSÜ, A SÁRKÁNY KALANDJAI* (Roxínház)

AUG. 8. (V) 10:30

 ZSEBTENGER - RUTKAI BORI BANDA

AUG. 15. (V) 10:30

 A LEVENDULA KIRÁLYLÁNY (Szilas Miklós gyerekműsora)

AUG. 22. (V) 10:30

 GULLIVER UTAZÁSAI (Danny Bain előadásában)

AUG. 29. (V) 10:30

 HAMUPIPŐKE* (Pesti Művész Színház)

Jegyár egységesen  1.500 FT | *A csillaggal jelölt előadások esetében 2.500 Ft.
(Helyfoglalás érkezési sorrendben, 1 éves kor alatt ingyenes.)

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

Impresszum
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Szárszó TV

Gyászjelentés

Magazin műsorral
minden hónap

• 2021.05.11. •
Balogh Bálintné
szül. Kocka Piroska
• 2021.05.11. •
Nagy Jánosné
szül. Varga Irén
• 2021.05.22.•
Késmárki Ferencné szül. Fürjes Piroska
• 2021.07.08. •
Elek Lászlóné Kőrösi Erzsébet
• 2021.07.12. •
Hartenstein József
• 2021.07.17. •
Czilika László
• 2021.08.01. •
Bartos Jánosné Göndöcs Julianna

második és negyedik
hétfőjén
19 órakor jelentkezünk:
2021. augusztus 09-én és
23-án, valamint
szeptember 13-án és 27-én.
Ismétlés az adást követő szombaton 14 órakor, vasárnap 10
órakor, hétfőn 19 órakor.
Kapcsolat:
szarszotv@gmail.com
Youtube:
www.youtube.com/bszarszotv
2021. JÚLIUS-AUGUSZTUS

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:
Dancsecs Klára, Németh Klaudia,
Matkovics Diána
Címlapfotó: Németh Klaudia

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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